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Resumo 
 

Esta dissertação discorre sobre os Massive Open Online Courses (MOOC), com 
vistas à análise das experiências pioneiras no Brasil. O desafio esteve em 
trabalhar sobre as potencialidades e as limitações acerca das propostas de 
arquiteturas pedagógicas na construção de um curso nesse formato. Foram 
analisados o planejamento para a execução dos cursos e o desenvolvimento 
desse modelo. A pesquisa de caráter qualitativo está alicerçada no estudo de 
multicasos na ótica de quatro experiências: três totalmente brasileiras, uma luso-
brasileira. O estudo foi desenvolvido a partir da triangulação metodológica: 
entrevistas em profundidade com os autores dos MOOC, protocolo de análise 
desses cursos e análise de documentos dos cursos. Destaca-se o conectivismo 
como início das propostas de MOOC, relacionando tal compreensão à Educação 
Aberta. Como resultado, esta pesquisa possibilita novos entendimentos frente 
ao tema. Suscita a criação de novas categorias de classificação pedagógica para 
MOOC, revela o potencial e os desafios da construção de uma Arquitetura 
Pedagógica para este modelo de curso, à luz da tríade - teoria, metodologia e 
tecnologia -, contribuindo para a Educação Superior. 
 
 
Palavras-chave: MOOC. Arquitetura Pedagógica. Conectivismo e Educação 
Aberta. 
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Abstract 
 

 
This dissertation discusses about the Massive Open Online Courses (Mooc) 
aimed at analyzing the pioneering experiences. The challenge was to work on 
the potential and the limitations on the proposals of pedagogical architectures to 
build a course in this format. The planning for the implementation of courses and 
the development of this model were analyzed. The qualitative research is 
grounded in the multicase study from the viewpoint of four experiments: three 
fully Brazilian and one Portuguese-Brazilian. The study was developed from the 
methodological triangulation: in-depth interviews with the authors of Mooc, 
analysis protocol analysis of these courses and course documents. Noteworthy 
of connectivism like the beginning of proposed from Mooc, relating this 
understanding to the Open Education. As a result, this research provides new 
insights across the theme, raising the creation of new categories of educational 
rating for Mooc, reveals the potential and the challenges of building a pedagogical 
architecture for this course model, in the light of the triad - theory, methodology 
and technology - contributing to Academic Education. 
 
 
Keywords: MOOC. Pedagogical Architecture. Connectivism and Open 
Education.
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INTRODUÇÃO 

 

 

Trajetória profissional e aproximações à pesquisa 

 

Iniciei meu caminho profissional e acadêmico percorrendo a estrada da 

educação. A direção era sempre uma surpresa, permeada de obstáculos que iam 

sendo superados pelo incentivo familiar. Proveniente de um Ensino Médio – 

Habilitação Magistério, a opção por prosseguir na graduação em educação era 

implícita. Uma vez educador, sempre educador. Acredito que, quando tomamos este 

caminho, não existe volta, é uma estrada que atravessa, que marca e passa a fazer 

parte da vida.  

 A graduação na Faculdade Cenecista de Osório - FACOS, cidade onde 

morava, começou em 2003, ano em que, concomitantemente, exercia a função de 

professora coordenadora de um ambiente informatizado em uma escola de ensino 

fundamental no município de Balneário Pinhal - RS. A opção de curso foi Licenciatura 

em História, pois, além de um tema atrativo e prazeroso, estudar história me faria 

compreender a “nossa história”. 

 Ao longo dos cinco anos em que estive mergulhada nessa “história”, realizei 

trabalhos de organização de eventos, tais como: simpósio de cultura negra, 

minicursos de ensino de história e tecnologia, palestras, oficinas e a publicação de 

uma revista relacionada ao ensino de História, Literatura e Cinema. Neste universo, 

procurava relacionar tais atividades ao uso das tecnologias. 

 A aproximação com a Educação a Distância iniciou em 2006, com o 

lançamento do Edital do Governo Federal do Programa Universidade Aberta do Brasil, 

projeto que, juntamente com um grupo de quatro colegas, escrevemos para tornar 
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uma das escolas municipais Polo de Apoio Presencial para cursos superiores a 

distância.  

Quando concluí a graduação, segui meus estudos no curso de especialização 

em supervisão pedagógica, pois estava atuando na Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura de Balneário Pinhal.  

Posteriormente, senti a necessidade de buscar formação na área de 

Tecnologias na Educação, uma vez que me tornei coordenadora geral da informática 

educativa da SMEC de Balneário Pinhal. Portanto, surgira a necessidade de 

qualificação, agora nesta área, e decidi fazer outra especialização. Ingressei no Curso 

de Mídias na Educação, em 2009, pela UFRGS, na modalidade EAD, no Polo de 

Osório. Este tema me fez mergulhar no uso das tecnologias na educação por um 

período denso.  

Paralelamente a essa função, o projeto UAB tinha sido contemplado e tínhamos 

um Polo de Apoio Presencial no município, do qual fiz o assessoramento, desde a 

implantação até sua efetivação, e ali continuei. 

Durante o curso de Mídias na Educação, desenvolvi uma pesquisa voltada à 

investigação da influência das mídias na evasão do Curso Superior de Tecnologia em 

Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural – PLAGEDER, no Polo 

Universidade Aberta do Brasil de Balneário Pinhal – RS. Na ocasião, era tutora 

presencial desse curso, o que me impulsionava à descoberta dos motivos da 

desistência dos alunos. Essa pesquisa resultou na monografia do curso de Mídias na 

Educação. 

Em 2010, encerrando minha atuação na Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura de Balneário Pinhal, passei a ocupar o cargo de assessora geral do Polo de 

Educação Superior UABBP. Esse espaço educativo tinha sido idealizado e elaborado 

por mim e mais quatro colegas no ano de 2006, quando construímos uma proposta 

de adesão através do Edital da UAB/MEC. Surgia, então, mais uma necessidade de 

qualificação, agora voltada à gestão do ensino superior em EAD. Então, ingressei no 

Curso de Especialização em Gestão de Polos pela UFPEL, oportunizado para os 

servidores que atuavam junto à gestão dos Polos UAB. Durante a realização desse 
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curso desenvolvi uma pesquisa relacionada à investigação do Planejamento e da 

Gestão do Polo, voltada ao desafio constante que é a redução dos índices de evasão.  

A paixão pela Educação a Distância estava consolidada e impregnada. Em 

2012, decidi mergulhar no universo privado de ensino, trabalhando junto à equipe 

multidisciplinar do Centro de Educação a Distância - CEAD da Faculdade Cenecista 

de Osório – FACOS, como tutora. Nessa oportunidade, atuei na construção dos 

planejamentos, na execução das capacitações, na modelagem dos Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem e construção de objetos virtuais de aprendizagem do CEAD.  

Concomitantemente às atividades profissionais, o universo acadêmico estava 

presente. Aprofundei meus conhecimentos teóricos e práticos também ao realizar 

duas disciplinas como aluna especial no programa de Doutorado em Informática na 

Educação PGIE, da UFRGS. Decidida a seguir meus estudos em Educação a 

Distância, realizei mais uma disciplina como aluna Especial na FACED, onde pude 

mergulhar no PEAD, curso de Pedagogia a Distância.  

No ano seguinte, participei da seleção de Mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Educação, da Faculdade de Educação, na Linha de Pesquisa de 

Educação a Distância, e o novo trajeto me apresentou uma gama de conhecimento 

ainda maior. 

A partir desta narrativa, demonstro a trajetória que me fez chegar ao tema desta 

pesquisa. 

Como tudo começou... 

O tema desta pesquisa surgiu como fruto dos estudos realizados na primeira 

disciplina cursada como aluna regular do Mestrado em Educação, Seminário 

Avançado: Redes, Conectivismo e MOOC, do Programa de Pós-graduação em 

Educação na UFRGS, em 2013. Por tratar-se de um tema inovador, despertou-me 

imensa curiosidade e interesse na investigação deste tipo de oferta. Durante essa 

disciplina, fomos desafiados a desenvolver um artigo final como produto dos estudos 

realizados. Eu e o colega Dione de Almeida construímos um artigo voltado à análise 

de dois MOOC, experiências pioneiras que traziam as contribuições de Portugal e 
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Brasil. Foi ao longo do desenvolvimento desse trabalho que surgiu a ideia de analisar 

de forma mais profunda os MOOC. Surgiu um questionamento: como é construído um 

MOOC?  

A opção pelos MOOC Brasileiros ocorreu pela proximidade linguística e por 

tratarem de experiências desenvolvidas em campo educativo superior, concluídas 

com plataforma de aprendizagem acessível, possibilitando uma análise detalhada 

dessa modalidade de curso. Minha narrativa profissional, imersa em oito anos de 

trajetórias educativas voltadas à EAD, sustenta o caminho desta pesquisa e funciona 

como um alicerce para esta construção.  

O tema proposto está em evidência, especialmente no que diz respeito à 

educação aberta no cenário contemporâneo. Além disso, o surgimento de iniciativas 

de educação aberta e acessível pode indicar uma tendência e o modo como se 

articulam e organizam essas experiências, suas arquiteturas, pode vir a se constituir 

em inovadores recursos para impulsionar aproximações mais coerentes em iniciativas 

pedagógicas que se valem de recursos tecnológicos. O caminho da pesquisa foi 

sendo delineado com muitas curvas e conexões. Um desafio que vinha sendo 

conquistado a cada encontro de orientação. A transformação das ideias foi constante. 

Considero o tema MOOC inovador no contexto da academia: por se tratar de uma 

modalidade muito recente no Brasil (desde 2012), a investigação segue na 

perspectiva de contribuir para o meio acadêmico, analisando a temática sob a 

perspectiva de suas arquiteturas pedagógicas. 

O contexto e o problema 

O que se buscou investigar foi: como são planejadas e desenvolvidas as 

arquiteturas pedagógicas dos MOOCs, através de três experiências brasileiras e uma 

luso-brasileira.  

Na perspectiva histórica, as iniciativas de Massive Open Online Course 

(MOOC) iniciaram-se, fora do país, no ano de 2008, através da experiência de 

Siemens e Downes, em uma proposta conectivista. Já no contexto brasileiro, tais 

movimentos começaram a ser desenvolvidos em 2012, no MOOC EAD, o primeiro a 

ser ofertado em Língua Portuguesa, através de uma parceria entre Brasil e Portugal. 
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Em 2013, a Coursera1, em parceria com a Fundação Lemann2, cria os dois primeiros 

MOOC em Língua Portuguesa, com um Projeto Piloto. Ainda nesse cenário, surge o 

MOOC Tutoria, oriundo do MOOC EAD3 e criado em 2013, uma das experiências 

pioneiras no Brasil por se tratar do primeiro a utilizar o Moodle como plataforma de 

aprendizagem, sendo inovador no tema trabalhado no contexto brasileiro.  

O cenário atual no Brasil é composto pela parceria de grandes empresas e 

consórcios, tais como o Veduca4, que já utiliza os MOOC como posicionamento 

estratégico, afirmações estas realizadas pelo fundador da empresa, Carlos Souza, em 

abril de 2014. 

Nesse contexto, o desenvolvimento de pesquisas em MOOC é pertinente, 

principalmente no que diz respeito à investigação deste formato de cursos, através da 

Educação a Distância. 

Como está organizado o estudo 

Com a motivação de ampliar os estudos, a presente dissertação vinculada ao 

Curso de Mestrado em Educação na linha de Educação a Distância, intitulada MOOC: 

uma análise das experiências pioneiras no Brasil, está organizada em capítulos. No 

primeiro, apresentamos as aproximações entre os conceitos de conectivismo 

estabelecendo uma relação entre as contribuições teóricas e o estado da arte. O 

capítulo, intitulado Conectivismo: conexões entre teoria e o estado arte, aborda 

questões que subsidiam uma base sólida no caminho que será percorrido neste 

estudo.  

O segundo capítulo - Construção dos MOOC: uma análise da tríade no viés das 

Arquiteturas pedagógicas -, aborda aspectos que constituem os MOOC e quais 

possíveis implicações suas arquiteturas pedagógicas podem gerar na educação, 

estabelecendo uma análise que contempla a tríade: sistematização metodológica, 

                                                           
1 Plataforma de Ensino. Disponível em: <https://www.coursera.org/about/>. Acesso em: jul. 2015. 
2 Fundação Lemann é uma organização sem fins lucrativos, criada em 2002, pioneira na implantação 
de MOOC no Brasil.  
3Contempla a parceria entre Brasil e Portugal, partindo da iniciativa MOOCFESTO, segundo 
Albuquerque (2012), um manifesto dos MOOC.  
4 Trata-se de uma empresa brasileira de tecnologia cujo propósito é levar o ensino superior a todos. 
Disponível em: <http://www2.veduca.com.br/about>. 
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concepção Exploram-se e evidenciam-se, ao longo deste estudo, questões que 

proporcionam reflexão sobre questões pedagógicas que emergem da estrutura de 

espaços, que são cenários de diversas aprendizagens e explorações ao alcance de 

sujeitos inseridos no mundo telemático. 

No terceiro capítulo: Cenários da pesquisa: os MOOC, apresentam-se casos 

pioneiros no Brasil e uma experiência portuguesa e brasileira. São analisados os 

planejamentos desses cursos à luz de classificações pautadas na Taxionomia de 

Donald Clarck (2013). O universo de análises revela os operadores conceituais 

categorizados em teoria (pressuposto pedagógico que embasa o curso), metodologia 

(tipo de método proposto) e tecnologia (suporte telemático do curso) baseados em 

critérios de classificação através de um protocolo (apêndice 1). 

No terceiro capítulo: Cenários da pesquisa: os MOOC, apresentam-se casos 

pioneiros no Brasil e uma experiência portuguesa e brasileira. São analisados os 

planejamentos desses cursos à luz de classificações pautadas na Taxionomia de 

Donald Clarck (2013). O universo de análises revela os operadores conceituais 

categorizados em teoria (pressuposto pedagógico que embasa o curso), metodologia 

(tipo de método proposto) e tecnologia (suporte telemático do curso) baseados em 

critérios de classificação através de um protocolo (apêndice 1). 

A opção pelos MOOC brasileiros e o luso-brasileiro ocorreu pela proximidade 

linguística e por tratarem de experiências desenvolvidas em campo educativo de nível 

superior. São experiências concluídas ou em andamento adiantado, com plataforma 

de aprendizagem acessível, o que possibilitou uma análise detalhada dessa 

modalidade de curso. A narrativa profissional da pesquisadora, imersa em oito anos 

de trajetórias educativas voltadas à EAD, contribuiu significativamente para a escolha 

do caminho a ser percorrido nesta pesquisa. Funciona como um alicerce para esta 

construção, considerando que, atualmente, o campo de atuação profissional da 

pesquisadora se volta para a construção de materiais com recursos acessíveis para 

Educação a Distância. 

No quarto capítulo, denominado: Os casos pioneiros: análises e contribuições, 

aprofundam-se as análises dos casos pioneiros, investindo em um olhar voltado às 
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contribuições educativas propostas pelas arquiteturas pedagógicas por eles adotadas. 

Foram objetos deste estudo as experiências a seguir elencadas, escolhidas após 

vasta investigação no cenário de MOOC, delimitado nesta pesquisa: MOOC EaD 

(Brasil e Portugal) desenvolvido a partir de Blog, MOOC Tutoria e A Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (Brasil) desenvolvidos a partir do Moodle; e o Jornal na Sala de 

Aula (Brasil) desenvolvido a partir do Veduca.  

 Exposta a organização deste trabalho, é importante atentar para a revolução 

social que vivemos em virtude das tecnologias da informação e comunicação, que 

vem modificando hábitos, modos de vida, a maneira de pensar e agir. Considerando 

o cenário contemporâneo permeado por tecnologias digitais, pesquisar os MOOC 

contribui para o entendimento do funcionamento deste formato de curso e suas 

repercussões para iniciativas educativas que busquem compartilhar e disseminar 

conhecimentos de forma aberta e acessível. 

O desenho da pesquisa 

Esta pesquisa constitui-se de um estudo sobre MOOC, entendido aqui como 

Curso Aberto e Massivo On-line, abordando constatações e limitações dessas 

experiências, a partir da análise de suas arquiteturas pedagógicas, no contexto da 

educação aberta. 

Apresenta um estudo que venha contribuir para análise dos MOOC, 

considerando aspectos das arquiteturas pedagógicas no cenário conectivista. Dessa 

forma, a imagem a seguir revela o mapeamento estrutural de como este estudo foi 
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pensado, planejado e construído a fim de apresentar o caminho percorrido. Denomina-

se o desenho que segue como um sumário ilustrado.  

 

 

 

Figura 1: Sumário da Pesquisa. Fonte: a autora. 
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 Sendo assim, o desenho apresenta uma visão global alicerçada na 

perspectiva de rede que concebe pontos conectados delineando as intenções do 

estudo. Quando se estabelece o caminho, traz-se explicitado o recorte escolhido para 

esta pesquisa, buscando situar e apresentar a organização, neste momento em forma 

de mapa, evidenciando forma e conteúdo proposto. 
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       O CONECTIVISMO: conexões entre teorias e o estado da arte 

 

 

Perceber relações e potências nos estudos dos Massive Open Online Course 

(MOOC) compreende um caminho que não pode ser pensado de maneira uniforme, 

com estrutura rígida, mas como uma rede que se conecta em diversos nós, produzindo 

tensões e movimentos. Foi com nessa perspectiva que se buscou estabelecer 

aproximações entre as concepções de conectivismo. Os conceitos abordam de formas 

variadas o processo de aprendizagem, tendo em vista as redes, ou sistemas de redes 

que são considerados neste estudo como alicerces das propostas de MOOCs. O 

conectivismo com pretensões de ser uma teoria de aprendizagem, busca expressar a 

complexidade desse tipo de organização.  

O conceito de conectivismo tal como é aqui apresentado, surge como uma 

forma de entender o cenário e funcionamento dos MOOC, e trata-se, segundo Zapata-

Ros (2014), de uma interpretação de alguns dos processos que ocorrem nas teorias 

e modelos de aprendizagem on-line e em ambientes ubíquos. 

Já na concepção de Mattar (2013, p.156) que contribuiu alertando que “alguns 

autores argumentarem que o conectivismo não deve ser considerado uma nova teoria 

da aprendizagem (VERHAGEN, 2006; KERR, 2007; KOP; HILL, 2008; BELL, 2011)”. 

Todavia ainda apresenta que Downes (2011) apresenta uma pedagogia baseada em 

rede e Siemens (2005) controverte as barreiras do behaviorismo, cognitivismo e 

construtivismo como teorias de aprendizagem, visto que estas, não apresentam a 

aprendizagem que ocorre fora dos sujeitos, neste sentido, (aprendizagem 

armazenada e manipulada pela tecnologia).  

O mesmo pesquisador afirma que o conectivismo é uma proposta teórica mais 

apropriada para a era digital, “quando é necessária ação sem aprendizado pessoal, 

utilizando informações fora do nosso conhecimento primário” (MATTAR,156 p, 2013). 

 No que diz respeito ao funcionamento e desenvolvimento desta teoria no 

proposta teórico-pedagógica de aprendizagem dos sujeitos é fundamental perceber 

que: 
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As teorias da aprendizagem deveriam ser ajustadas em um momento em que 
o conhecimento não é mais adquirido de maneira linear, a tecnologia realiza 
muitas das operações cognitivas anteriormente desempenhadas pelos 
aprendizes (armazenamento e recuperação da informação) e, em muitos 
momentos, o desempenho é necessário na ausência de uma compreensão 
completa. O aprendizado não é mais um processo que está inteiramente sob 
controle do indivíduo, uma atividade interna, individualista: está também fora 
de nós, em outras pessoas, em uma organização ou em um banco de dados, 
e essas conexões externas, que potencializam o que podemos aprender, são 
mais importantes que nosso estado atual de conhecimento. (MATTAR, p.156, 
2013) 

 

Seguindo este entendimento fica evidente que a aprendizagem é disseminada 

não apenas entre pessoas, mas também entre elementos, nos dispositivos, na rede, 

fazendo uso de tecnologia digital. 

Frente a esse cenário é possível pensar a educação aberta e on-line, 

inaugurando um cenário de possibilidades para os cursos MOOC. Por se tratar de um 

formato de curso novo no cenário brasileiro, não sendo possível definir de antemão 

quais os caminhos que serão percorridos, tampouco a ordem deles, são múltiplos as 

possibilidades geradas, quando se trata de aprender. O contexto em que surgem os 

MOOCs e sua forma de organização se constitui em uma expressão de uma 

sociedade que se caracteriza pela formação de redes abertas e flexíveis. 

Desenhadas as interconexões entre os conceitos, é possível pensar em 

teias de relações e constituição de nós que, ao conectarem-se, possibilitam uma 

educação aberta, fugindo das concepções fragmentadas, onde o fazer e o participar 

ocorrem na rede, uma vez que: 

 

[...] as redes se constituem em ambientes em que cada um tem visibilidade 
no seu entorno, dependendo do uso que decide fazer dele, é uma constante 
a intenção de dar-se a conhecer, e gerar tráfico comunicativo por meio de 
conteúdos profissionais ou amadores. A transparência é forçada pelo simples 
fato de cada cibercidadão poder expressar suas ideias, necessidades, 
sugestões, críticas ou qualquer tipo de sentimento. (SANTAELLA, 2013, p.43) 

 

Tendo como pano de fundo – conectivismo – propõe-se pensar os MOOC como 

um formato de curso que ocorre na rede e conecta na proposta de Educação Aberta. 
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1.1 A PERSPECTIVA CONECTIVISTA: UM OLHAR NO CENÁRIO DOS MOOC 

 

Para pensar os MOOC, podemos nos valer de diversas perspectivas para 

compreender sua estrutura e organização. Uma destas é o conectivismo, que, em 

caráter inicial, pode ser entendido como uma proposta teórica que estuda o processo 

de aprendizagem através das redes.  

Para Downes (2008), o conectivismo é uma teoria centrada na autonomia e na 

diversidade em redes, propondo que a interação de diferentes conjuntos de 

perspectivas (informação, sujeito, nós) possibilite novos conhecimentos para a 

sociedade, voltados aos aspectos formativos integrais dos sujeitos. Assim, a proposta 

conectivista apresenta um olhar embasado nas possibilidades de produção do 

conhecimento a partir de múltiplos pontos de origem da rede, sendo o principal: o 

sujeito. Sendo assim, a rede se estabelece a partir do par de conexões entre sujeitos 

– informação. 

Compreendendo que o processo de ensino e aprendizagem ocorre em diversos 

espaços, o par sujeitos - informação percebe a possibilidade de os mesmos 

estabelecerem relações de aprendizagem a partir de movimentos que se consolidam 

entre a informação, revelando os MOOC como um espaço de aprendizagem. 

Atualmente, nossos cenários sociais e, consequentemente, educacionais estão 

imbuídos de informações que chegam por diferentes espaços, utilizando-se de muitos 

meios, agregando e aproximando pessoas e suas relações. 

Ainda Siemens (2004) conceitua o conectivismo como um modelo de 

aprendizagem não mais individual, mas que considera os movimentos da sociedade. 

Revela também que as teorias de aprendizagem, embora estejam atualmente 

consolidadas, são insuficientes para entender as características deste novo sujeito 

aprendiz, desta era digital, que tem a seu alcance um universo de informações. Assim, 

fortalecemos a ideia da necessidade de expansão dos espaços para a aprendizagem.  

As ideias acerca do conectivismo vêm sendo amplamente discutidas no que 

tange a sua consolidação como teoria pedagógica voltada à aprendizagem. Siemens 

(2004) apresenta o conceito de conectivismo como uma teoria de aprendizagem que 
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contribui para o alicerce do Massive Open Online Course (MOOC). Apesar de não ter 

sido aceito como uma teoria de aprendizagem, esse conceito revela um contexto 

significativo frente à abundância de informações disponíveis no ciberespaço5, 

concebendo a sustentação da criação do primeiro MOOC. 

Zapatta-Ros (2014) contribui revelando considerações importantes para o 

conectivismo não ter se consolidado, ainda, como uma teoria de aprendizagem. 

Aponta que existe incerteza acerca da identidade do conectivismo, discute que ainda 

faltam detalhes minuciosos, rigorosos e justificados no que tange ao perfil dos alunos, 

aos objetos e às condições de aprendizagem, à descrição desse processo e à 

validação. Assim, forma-se o consenso de que faltam elementos, dados reais, mais 

qualitativos e quantitativos, para legitimar o conectivismo como teoria de 

aprendizagem.  

Para compreender melhor o conceito de Conectivismo, Downes (2012, p. 88) 

afirma que “o conhecimento é, por esta teoria, literalmente, o conjunto de conexões 

formadas por ações e experiência”. Uma abordagem de curso conectivista, segundo 

Downes (2012), deve estar alicerçada na autonomia do aluno dentro do ambiente de 

aprendizagem, com menos restrições, menos regras. Nesta visão, o autor denomina 

o Conectivismo como uma teoria onde o conhecimento não é dirigido, construído de 

forma direcionada, mas sim fluido na rede. Ainda coloca que a aprendizagem ocorre 

entre os sujeitos no ambiente, e que este não é um lugar único, mas vários espaços 

que, quando conectados, produzem aprendizagem. (DOWNES, 2008b).  

Buscando aproximar o Conectivismo e ilustrando o cenário desta pesquisa, no 

ano de 2008, Siemens e Downes criaram seu primeiro MOOC: Connectivism & 

Connective Knowledge (CCK08)6, onde traduziram a perspectiva conectivista numa 

prática pedagógica (SOARES CARVALHO, 2013). Essa proposta pautou-se na 

elaboração e execução de atividades que impulsionaram os sujeitos na rede. Destaca-

                                                           
5 Entende-se por Ciberespaço, na perspectiva de Lévy, (1999, p.17) “o novo meio de comunicação que 
surge da interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura 
material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ele abriga, 
assim como seres humanos que navegam e alimentam este universo”. 
6 Curso ofertado a, aproximadamente 2200 pessoas, em 2008, disponível atualmente em: 
<http://connect.downes.ca/archive/08/09_15_thedaily.htm>. Acesso em: jul. 2015. 
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se sua relevância para os estudos conectivistas por estar aberto, ativo e com um 

número expressivo de sujeitos que participam do mesmo em nosso atual cenário 

contemporâneo. No que diz respeito aos MOOC, o conectivismo foi o berço dessa 

criação, novo formato de curso, aberto, para muitos usuários e na rede (on-line). 

 

1.2  APROXIMANDO CONCEITOS 

 

O formato MOOC ainda é uma incerteza no campo de pesquisa científica. Por 

ser recente as investigações vem sendo desenvolvidas. Afirmar que o formato 

pertence a esta ou aquela teoria é arriscado, à medida que é necessário testar as 

aprendizagens dos sujeitos. No entanto, o pesquisador Dave Cormier, alerta que, seja 

na teoria construtivista social, ou na perspectiva conectivista, nenhuma dessas, é 

suficiente para representar a natureza da aprendizagem no cenário online. “Há uma 

suposição em ambas as teorias, que o processo de aprendizagem deve acontecer 

organicamente” (CORMIER, 2008, p.1). 

Desse modo, o caráter aberto do MOOC, com infinitas conexões em potência, 

pode ser uma expressão na perspectiva de compartilhamento do conhecimento. E, 

nesse sentido, a rede aparece como potencializadora desse fazer. Tendo em vista 

que o MOOC surge no contexto da Educação Aberta, pode-se dizer que esse formato 

de curso proporciona acesso ao conhecimento por meio da rede, de forma gratuita, e 

conectada.  

 

1.3 O ESTADO DA ARTE: UMA VISÃO NO VIÉS DA EDUCAÇÃO ABERTA 

 

Contextualizando este estudo, resgata-se a origem do movimento mundial 

Open Couse Ware, deflagrado e idealizado pelo MIT – Massachusetts Institute of 

Technology. Desse movimento surgiram os REAS – Recursos Educacionais Abertos. 

Essa proposta de criação de Recursos Educacionais Abertos (REA) teve início em 

2002, através de um evento nessa temática oferecido pela UNESCO, envolvendo um 

grupo de pesquisadores de vários lugares do mundo, interessados em debater o 
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movimento criado no (MIT). O objetivo principal era disponibilizar os materiais dos 

seus cursos na rede com livre acesso mundial. (OKADA; BUJOKAS, 2013). 

Zapatta-Ros (2015) apresenta a educação aberta no cenário da educação 

superior trazendo-a como um atravessamento nesse universo. Esta é a 

apresentação da evolução na visão desse autor, que afeta diretamente o 

entendimento do universo dos MOOC. Percebe-se a através da imagem que segue 

a evolução da Educação Aberta neste contexto: 

 

 

Figura 2 – Evolução da Educação Aberta. Fonte: ZAPATTA-ROS (2015). 

 

Na perspectiva de Santos (2009), a Educação Aberta surgiu em 1969/1970, 

através da Open University, que, de forma inovadora, proporcionou abertura dos seus 
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conteúdos a quem interessasse. Até mesmo a Televisão, em 1971, era utilizada para 

disponibilização dos conteúdos (MOORE e KEARSLEY, 2007). 

A pesquisadora Andreia Santos Inamoratto (2012) esclarece que não há na 

academia uma unanimidade quanto ao conceito para a terminologia educação aberta. 

Porém destaca alguns elementos fundamentais para o entendimento deste conceito: 

 

Educação aberta - Open education. Popularizou-se a partir da década de 
1970. Uso variado. Normalmente, refere-se a um conjunto de práticas 
educativas. É utilizado na educação infantil e de adultos; formal e informal; 
presencial ou a distância. Termo contemporaneamente utilizado pelo 
movimento de recursos educacionais abertos, mas não exclusivo ao mesmo. 
(2012, p.3)  

 

Entende-se Educação Aberta pelo movimento dos REAs, que surgiu em 1970, 

através das universidades abertas que intencionavam abrir seus materiais aos que a 

eles não poderiam ter acesso no processo de aprendizagem formal (SANTOS, 2006). 

Todavia, caracteriza-se esse conceito nesta pesquisa por entender que os 

MOOC se alicerçam nos REAs. SANTOS (2012) demonstra esse fato apresentando 

a educação aberta como a primeira etapa da cronologia estabelecida até o surgimento 

do MOOC. Observem-se as diversas terminologias na figura abaixo. Pode-se 



29 

 

considerar que o MOOC - formato de curso - é construído com base em recursos 

educacionais abertos, conf. Santos (2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Cronologia da Educação Aberta. Fonte: Elaborado pela autora com base em 

SANTOS (2012). 

 

A cronologia acima, ilustrada à luz de Santos (2012), traduz os REAs como 

uma evolução constante que não deixa de pertencer a uma denominação de 

Educação a Distância, porém o caráter de formalidade desse processo de 

aprendizagem ainda está sendo delineado. Pouco a pouco, o modelo de curso vem 

ganhando espaço no contexto institucional da Educação Superior. Não há, ainda, 

como afirmar que MOOC é Educação a Distância, mas ressalta-se que a própria 

denominação – Massive Open Online Course – explica sua origem na educação 

aberta, no sentido de acesso ao conteúdo. Ainda é uma iniciativa nova, principalmente 
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no caráter institucional da oferta desses modelos; no Brasil o movimento dos MOOC 

é recente, tendo início em 2012. 

A contemporaneidade caracteriza-se pela abundância de informações. Cada 

vez mais, o conteúdo é disponível e de fácil acesso a qualquer pessoa que esteja em 

rede. O advento da comunicação rápida propagou ainda mais a disponibilização de 

informações. Santaella (2013) nos mostra que, cada vez mais, a cultura digital tem 

modificado a maneira como vivemos e interagimos no universo contemporâneo. Ainda 

na perspectiva da mesma autora, Santaella (2013, p. 14) nos diz que “quanto mais 

informação e conhecimento se tornam disponíveis, aumentam e variam os passos e 

oportunidades para criação de conhecimento”. Todavia, Castells (1999, p. 442) revela 

que “a comunicação mediada pela web é um fenômeno social recente demais para 

que a pesquisa acadêmica tenha tido a oportunidade de chegar a conclusões sólidas 

sobre seu significado social”. 

O conceito de educação aberta tem sido fortemente discutido a partir do ano 

de 2012, pelo movimento de disponibilizar conhecimento a todos. No mundo todo se 

propaga o movimento Recursos Educacionais Abertos - REA. Por meio de cartas e 

declarações, em cidades como Berlim, Budapeste e Bethesda, são manifestadas as 

necessidades de abrir os documentos, as pesquisas e os recursos a fim de 

proporcionar acesso a todos. Os governos revelam que os gastos com pesquisas 

científicas são altíssimos e, no entanto, esse conhecimento mantém-se privado. 

Refletindo acerca da educação aberta na obra Recursos Educacionais Abertos 

no Brasil: o Estado da Arte, Desafios e Perspectivas para o Desenvolvimento e 

Inovação da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - 

UNESCO, a pesquisadora Andrea Inamoratto Santos (2012) revela que a educação 

aberta, a partir dos anos 70, foi marcada por novas práticas de ensino-aprendizagem 

no âmbito das universidades abertas. 

Salienta-se que o termo aberto é amplamente discutido no universo acadêmico. 

Nesta pesquisa, adere-se ao entendimento de Moore e Kearsley (2007), que 

apresenta as expressões “universidade aberta” e “aprendizado aberto”, ligadas à 

Educação a Distância. Contudo, é fato que nem todo programa de Educação a 
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Distância é aberto. E, para esclarecer o termo “aberto”, Moore e Kearsley (2007) 

discorrem relacionando-o com a vontade política dos idealizadores das Universidades 

Abertas, e afirmam que tem muito mais a ver com a filosofia que se quer do que com 

o método utilizado. Dessa forma, o conceito está muito mais relacionado a acesso do 

que a metodologia. 

Corroborando para esse entendimento, Peters (2001) revela que sistemas de 

ensino abertos dificilmente trabalham com Educação a Distância (no caráter formal), 

até mesmo porque sistemas de ensino em EAD raramente são abertos e flexíveis. 

Para Santos (2012), o termo educação aberta está voltado ao contexto dos 

Recursos Educacionais Abertos (REAs), remetendo assim a novas práticas de ensino-

aprendizagem popularizadas através das tecnologias educacionais. No entanto, o 

termo educação aberta aparece em diversos contextos, uns mais inovadores e outros 

mais tradicionais. Os chamados REAs são apenas mais uma maneira de se fazer 

educação aberta. Amiel (2011), na primeira edição do livro REA, revela que o conceito 

de educação aberta está relacionado à tentativa de alcançar a educação de qualidade 

para todos. 

Nesse sentido, os MOOC podem ser uma possibilidade de educação acessível, 

no sentido de estar disponível, de forma aberta e gratuita na internet, para acesso 

daqueles que desejarem. Ainda, Amiel (2011) discute educação aberta a partir do 

fomento de práticas, recursos e ambientes abertos, revelando diversos desenhos de 

ensino-aprendizagem, valorizando a diversidade dos contextos e considerando as 

possibilidades educacionais. Esse conceito de educação é também entendido como 

contexto do MOOC conf. Zapatta-Ros (2014). 

O contexto mundial caminha a passos lentos, no que diz respeito à educação 

aberta. Contudo, nos últimos anos, o movimento a favor da educação aberta tem se 

declarado forte e constante. A Declaração de Cabo verde7 é um bom exemplo a 

respeito. Nesse documento, de setembro de 2007, um grupo expressivo de 

profissionais ligados à educação declara a promessa de promover e incentivar os 

                                                           
7 Disponível em: <http://www2.abed.org.br/documentos/ArquivoDocumento539.pdf>. Acesso em: jul. 
2015. 
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recursos educacionais abertos. O referido documento expressa ainda três estratégias, 

que visam alavancar a educação aberta: 

 

1. Educadores e estudantes: Primeiramente, nós encorajamos  educadores 
e estudantes a participar ativamente neste movimento emergente de 
educação aberta. Esta participação inclui: a criação, utilização, adaptação e 
melhoria dos recursos educacionais abertos, abraçar práticas educativas em 
torno da colaboração, da descoberta e da criação de conhecimento, 
convidando seus pares e colegas a participar. A criação e uso de recursos 
educacionais abertos deve ser considerada parte integrante da educação e 
deve ser apoiada e recompensada. 
2. Recursos Educacionais Abertos: Em segundo lugar, apelamos aos 
educadores, autores, editores e instituições para libertar os seus recursos 
abertamente. Estes recursos educacionais abertos devem ser livremente 
compartilhados por meio de licenças livres que facilitam o uso, revisão, 
tradução, melhoria e compartilhamento por qualquer um. Os recursos devem 
ser publicados em formatos que facilitem tanto a utilização quanto a edição, 
e adaptáveis a diferentes plataformas tecnológicas. Sempre que possível, 
eles também devem estar disponíveis em formatos que sejam acessíveis às 
pessoas com deficiências e a pessoas que não têm ainda acesso à Internet. 
3. Política Pública de Educação Aberta: Em terceiro lugar, governos, 
conselhos escolares, faculdades e universidades devem fazer da Educação 
Aberta uma alta prioridade. Idealmente, recursos educacionais financiados 
pelos contribuintes devem ser abertos. Acreditação e os processos de adoção 
devem dar preferência a recursos educacionais abertos. Repositórios de 
recursos educacionais devem incluir ativamente e destacar recursos 
educacionais abertos dentro de suas coleções. (DECLARAÇÃO DE CABO 
VERDE, grifo dos autores, 2007). 
 

No que diz respeito ao conceito de Educação aberta, os estudos e pesquisas 

do grupo REA-Brasil8 apontam para o conceito na perspectiva democrática e voltada 

à cultura colaborativa em rede, através da internet. Santos (2012, p. 72) contribui para 

esta compreensão revelando que, “a Educação Aberta pode ser entendida de várias 

formas, porém, em todas as suas definições e aplicações há um conjunto de práticas 

que tendem a caracterizá-la. Essas práticas têm enfoques específicos dependendo 

do contexto, do sistema de aprendizagem e do momento histórico”. Ainda, apresenta 

alguns princípios a serem considerados como fundamentais, no que tange ao 

entendimento de educação aberta, sendo eles:  

 

 liberdade de escolha, pelos estudantes, visando à decisão do local; 
possibilidade de se estudar por módulos, acúmulo de créditos ou qualquer 

                                                           
8 Disponível em: <http://www.rea.net.br/site/comunidade-rea-brasil/>. Acesso em: jul. 2015. 
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outra forma que permita ao estudante aprender de forma compatível com o 
ritmo necessário para seu estilo de vida; 

 a utilização da autoinstrução, com reconhecimento formal ou informal da 
aprendizagem por meio de certificação opcional; 

 a isenção de taxas de matrícula, mensalidades e outros custos que seriam 
considerados uma barreira ao acesso à educação formal; 

 a isenção de vestibulares e da necessidade de apresentar qualificações 
prévias, que poderiam constituir uma barreira de acesso à educação formal; 

 a acessibilidade dos cursos para alunos portadores de alguma deficiência 
física, bem como para os que têm alguma desvantagem social; 

 a provisão de recursos educacionais abertos, utilizados tanto na educação 
formal quanto na informal. 

 

 O conceito de Educação Aberta não dará conta de legitimar o entendimento 

dos MOOC. Contudo, é um caminho que aproxima a compreensão desse contexto, 

considerando sua rapidez de modificação, tendo em vista a situação de constante 

crescimento tanto no contexto mundial, quanto no brasileiro. Assim como toda nova 

tecnologia, os altos e baixos são normalmente concebidos.  

O estudo deste campo emerge de forma inovadora e não está consolidado. 

Moore e Kearsley (2007) afirmam que a Educação Aberta ainda é escassa de aporte 

teórico, o que não ocorre com a Educação a Distância, talvez pelo fato que discutimos 

até aqui: a divergência de entendimento desta terminologia. 
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CONSTRUÇÃO DOS MOOC: uma análise da tríade no 

viés das Arquiteturas Pedagógicas 

 

 

 

O capítulo que segue apresenta um dos conceitos-chave desta pesquisa, a 

Arquitetura Pedagógica. Refere-se a uma construção pedagógica alicerçada no 

design, na tecnologia, na metodologia, na aproximação teórica, na comunidade de 

comunicação e no ambiente e aprendizagem. Versará sobre três operadores 

conceituais: teoria, metodologia e tecnologia. 

A presente escrita organiza-se de forma a pensar o MOOC, tema central desta 

pesquisa, na perspectiva da Arquitetura Pedagógica, observando como foi planejado, 

executado e construído o curso. Um trabalho de construção remete para uma tarefa 

duradoura, que possui minúcias, que deve ser enriquecida de detalhes, como o fazer 

de um artesão, principalmente porque estamos tratando do campo da educação. 

Conforme Franciosi et al (2001, 2002, 2003), o entendimento de Arquitetura 

Pedagógica (AP) segue no viés da modelagem dos ambientes, a partir do design 

educativo que estimule a aprendizagem com apoio dos recursos tecnológicos, 

alicerçados nos pressupostos pedagógicos definidos na proposta do curso. 

O conceito de Arquitetura Pedagógica aparece sob várias perspectivas no 

contexto educacional. Esta pesquisa está pensada na busca de resposta à questão 

problematizadora que emerge no cenário do MOOC, buscando perceber como se 

desenvolvem as arquiteturas pedagógicas nestes formatos de curso, sendo explorado 

o conceito de AP sobre o olhar de Nevado, Carvalho e Menezes (2005 e 2007). Os 

autores propõem o conceito voltado à instituição de novas possibilidades nas práticas 

educativas com suporte das tecnologias digitais no cenário da Educação a Distância. 

Revelam ainda que as Arquiteturas Pedagógicas têm suas características ligadas ao 

design integrador de múltiplos dispositivos: teóricos, metodológicos e tecnológicos, 

que são pensados e construídos a partir da realização de situações de aprendizagem. 
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Destacam, ainda, que os aprendizes demandam interações e experiências 

desafiadoras (NEVADO; CARVALHO e MENEZES, 2007). 

As práticas pensadas a partir desse conceito mergulham no universo 

interdisciplinar. A Arquitetura Pedagógica pode ser vista como a interface que reúne 

proposta pedagógica, design instrucional e arquitetura tecnológica, combinados com 

a abordagem teórico-metodológica que possa estabelecer problematizações de 

aprendizagem, subsidiando diferentes interações no universo da educação. Nesse 

sentido, o MOOC aparece como uma proposta de curso capaz de reunir os aspectos 

necessários para o desenvolvimento de uma arquitetura pedagógica que possibilite o 

que Nevado; Carvalho e Menezes (2007, p.40) denominam como “expansão das 

capacidades individuais e grupais”, realizando descobertas onde o aluno é levado a 

situações desafiadoras que possam convergir em um trabalho cooperativo. (NEVADO; 

CARVALHO e MENEZES, 2007). 

No que se refere ao conceito de AP, Nevado; Carvalho e Menezes, (2007, p. 

33) observam que as “estruturas de aprendizagem realizadas a partir da confluência 

de diferentes componentes: abordagem pedagógica, software educacional, internet, 

inteligência artificial, Educação a Distância, concepção de tempo e espaço” definem a 

base conceitual de arquitetura pedagógica. 

Considerando que esta pesquisa busca analisar as estruturas do formato 

MOOC para responder como foram pensadas e desenvolvidas as Arquiteturas 

Pedagógicas dessas propostas, define-se o conceito destacando três partes 

essenciais: concepção metodológica, sistematização metodológica e suporte 

telemático. (MARCON, MACHADO E CARVALHO, 2012).  

Como operadores conceituais deste estudo definem-se: teoria (pressupostos 

pedagógicos), metodologia e tecnologia, à luz do conceito de AP na visão de Nevado, 

Carvalho e Soares (2007), tendo em vista o formato MOOC. Segue-se na investigação 

sobre o desenvolvimento do conceito, nos MOOC sob três aspectos, denominados 

nesta pesquisa como tríade conceitual das APs, que podem ser observados na 

ilustração que segue: 
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Figura 4 – Desenho da Tríade – Arquitetura Pedagógica. Fonte: elaborado pela autora 

 

Seguindo essa perspectiva, as experiências pioneiras de MOOC serão 

analisadas a fim de conhecer em profundidade como foram pensadas e planejadas. 

Cabe destacar que os MOOC surgem em uma tendência de educação aberta 

que alguns pesquisadores apontam como Educação a Distância, porém, por se tratar 

de uma tipologia muito recente, não há certezas acerca desse assunto. 

Nevado; Carvalho e Menezes (2007, p. 44) colocam que as “pedagogias 

abertas e a ideia de aprendizagem como trabalho artesanal, que compreendem a 

ação, a interação e a meta-reflexão do sujeito sobre as relações, os fatos e os objetos 

do mundo à sua volta”. O movimento de educação aberta iniciado por volta de 2001 e 

também a reflexão acerca do conectivismo, um pouco mais recente, de 2004, se 

aproximam fortemente do conceito aqui apresentado para Arquiteturas Pedagógicas.  

 
Arquitetura 
Pedagógica 
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No que diz respeito ao movimento de educação aberta, refiro-me à 

disponibilização dos conteúdos abertos digitais, denominado Open Course Ware do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), pioneiro nesta ação em nível mundial. 

Já a aproximação teórica com o conectivismo advém do entendimento de Siemens 

(2004), ao comunicar que a tecnologia vem reestruturando nosso cérebro. Destaca, 

ainda, que as ferramentas utilizadas por nós definem e moldam o pensamento. Esse 

entendimento aproxima-se do conectivismo, à medida que “a aprendizagem é definida 

como a criação de novas conexões” (SIEMENS, 2008, p.29). Dessa forma, para 

Soares Carvalho (2013), no conectivismo o conhecimento é determinado como 

padrões específicos de relações estabelecidas na rede, entre nós. 

Nesse sentido, considera-se que pensamento e aprendizagem ocorrem em 

rede (NEVADO; CARVALHO e MENEZES, 2007) e, sendo assim, destaca-se o 

cenário dos MOOC. Todavia, fundamentalmente é necessário aprofundamento do 

conceito MOOC e o contexto em que está inserido. Para tanto, o próximo capítulo 

desta pesquisa anuncia este tema, apresentando o cenário dos MOOC e as 

classificações que vêm sendo desenhadas para este formato. 
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 CENÁRIO DA PESQUISA: os MOOC 

 

 

O capítulo que segue versa sobre o entendimento essencial no sentido de 

conceituar o MOOC definindo-o como um curso massivo, aberto e on-line, buscando 

apresentar como esses cursos foram pensados em sua origem, ainda muito recente, 

tanto no Brasil como mundialmente. Nesta escrita, a taxionomia pedagógica de 

Donald Clark (2013) será apresentada como uma classificação inicial desses tipos de 

curso, visando ao entendimento acerca do desenvolvimento das arquiteturas 

pedagógicas desses tipos de curso, objetivando conceituar as estruturas atualmente 

existentes. Contextualizar-se-ão as experiências pioneiras de MOOC no Brasil e uma 

luso-brasileira, num total de quatro casos que serão explorados na perspectiva da 

arquitetura pedagógica através de uma apresentação das experiências que serão 

analisadas neste estudo, explanando os cenários. 

Os MOOC vêm crescendo consideravelmente no meio acadêmico mundial da 

Educação. Grandes nomes do mercado educativo, incluindo os líderes em 

plataformas, Coursera, EDX9, Veduca, Miriada X10 e Udacity11, apontam centenas de 

milhares de alunos matriculados nesse formato de curso. Essa ascendência pode 

estar ligada às potencialidades desta modalidade, que oferece a possibilidade de 

formação aberta, de caráter acessível, gratuito, e oportuniza aprendizagem coletiva 

de muitas pessoas, principalmente pelo fato de ocorrer em rede. 

                                                           
9 EDX é uma iniciativa on-line sem fins lucrativos criada por sócios fundadores Harvard e MIT. 
10 Disponível em: <https://www.miriadax.net/nuestra-filosofia>. Acesso em: jul. 2015. 
11 Disponível em: <https://www.udacity.com/us>. Acesso em: jul. 2015. 
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Pode-se perceber a evolução do MOOC, na figura que segue. Apresenta um 

breve histórico da evolução do cenário permanente na temática MOOC, originando-

se do movimento de educação aberta em nível mundial. 

 

 

Figura 5 - Evolução MOOCS. Fonte: MOOC EvolutionTimeline (Hill, 2012b). 

 

As pesquisas neste tema ainda são recentes, inovadoras, e em constante 

evolução no contexto acadêmico, visto que o primeiro MOOC Conectivista está datado 

em 2008, criado por Siemens e Downes à luz do conectivismo. Visando ilustrar o 



40 

 

contexto desse formato de curso, segue o gráfico que aponta a tendência crescente 

no que diz respeito ao interesse nos MOOC no Brasil. 

 

 

Figura 6 – Gráfico Cenário Brasileiro. Fonte: Google Trends, 2014. 

A partir do modelo conectivista, surge o MOOC, que se  trata de um curso 

online, o qual utiliza diferentes plataformas, aberto (gratuito), sem pré-requisitos para 

cursar, que utiliza recursos educacionais abertos e massivos (oferecidos para um 

grande número de alunos). O universo apresentado é de diversidade de cursos, 

plataformas, métodos pedagógicos, instituições e modelos de negócio que os 

caracterizam (MATTAR, 2013). 

Segundo Kensky (2013), a sigla MOOC refere-se a um acrônimo para Massive 

Open Online Course. A autora traduz como Curso Online Aberto e Massivo e define 

ainda que esses cursos são gratuitos, oferecidos totalmente via internet e sem 

restrições para participação, inclusive para o número de participantes. 

Já Cormier (2010) declara que o MOOC não é uma escola e muito menos um 

curso online. O autor define-o como a conjunção de processos de ação que vão desde 

o conectar, o colaborar, até o envolvimento no processo de aprendizagem, e declara 

ainda que, o mais importante, se trata de um evento no qual um grupo massivo de 

pessoas preocupadas com um determinado tema reuniu-se para discutir de forma 

estruturada. Ainda o mesmo autor declara no vídeo “What’s is MOOC?” (Cormier, 

2010b) que o MOOC é um curso aberto participativo e distribuído, idealizado para 

apoiar a aprendizagem em rede ao longo da vida. 
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Na visão de McAuley, et al. (2010), o MOOC é conceituado como um curso 

on-line, de inscrição gratuita e aberta, com currículo compartilhado e público e com 

resultados disponíveis a todos. Seu objetivo principal é integrar redes sociais, 

disponibilizar recursos on-line, e é desenvolvido por profissionais renomados na área 

de estudo. 

A principal característica desses modelos reside no fato de construírem um 

engajamento dos alunos que se auto-organizam de acordo com seus objetivos, 

conhecimento prévio, habilidades e interesses comuns. Tal terminologia surgiu em 

2008, denominada por Dave Cormier12, apesar de versões de grandes cursos on-line 

abertas existirem antes desse tempo (McAULEY et al, 2010). 

O MOOC é um tipo de curso com um grande potencial a ser explorado, 

oportunizando formação de temas específicos aos que desejarem. Partindo do 

contexto educacional, paradoxal é a necessidade de tempo para a dedicação à 

participação que o formato exige, ou seja, ele tem uma proposta aberta, porém, na 

maioria das ofertas, possui prazo de início e término, que restringe e, em certa medida, 

engessa a participação de muitos. 

Vivemos em tempos instantâneos, em que o tempo parece cada vez menor, 

talvez pela quantidade de coisas que estamos fazendo simultaneamente. Nesse 

sentido, torna-se desafiador administrar as muitas tarefas propostas em pouco tempo. 

Em meio a esse cenário, o MOOC é uma possibilidade para EAD, desde que se 

considere o tempo desses sujeitos como fator essencial para o sucesso do curso. 

Conforme Cormier (2010), o MOOC é aberto, pois as pessoas podem ter 

acesso ao conteúdo sem precisar pagar para isso. A produção do material do curso 

resulta do esforço coletivo entre quem promove e quem participa. O mesmo autor 

revela que esses cursos, em seu entendimento, não são abertos apenas por serem 

livres e estarem disponíveis na rede, mas por proporcionarem currículos abertos. 

Dessa forma, é possível dar acesso a todos que desejam participar da iniciativa, 

                                                           
12 Disponível em: <http://davecormier.com/edblog/2013/10/29/some-things-moocs-are-good-for>. 
Acesso em: jul. 2015. 
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tornando a modalidade aberta. Contudo, Mattar (2013) alerta que, para obter 

certificado desses cursos, o participante necessita contribuir financeiramente. 

O diferencial de MOOC dos demais cursos, sob o olhar de Soares Carvalho 

(2013, p.21), “é o número expressivo de participantes e, sobretudo, a concepção 

pedagógica”. Nesse sentido, Inuzuka e Duarte (2012, p.1) conceituam esse modelo 

de curso como “um tipo de curso baseado na teoria de aprendizagem conectivista, na 

qual não há limites de participantes, restrições de participação ou pré-requisitos, e que 

utiliza Recursos Educacionais Abertos (REA)”. Assim, o formato MOOC aproxima-se 

diretamente do cenário da Educação Aberta que cada vez mais cresce e propõe 

conteúdos livres, a fim de possibilitar conhecimentos a quem estiver conectado. 

Neste estudo apresenta-se os tipos de cursos, destacam-se as classificações 

que vem sendo desenhadas para este formato. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DOS MOOC 

 

Na perspectiva de compreender como estão classificados e dimensionados 

esses cursos abertos, massivos e on-line, apresentar-se-á a Taxionomia de Clarck 

(2013), uma classificação inicial para o formato, objetivando conceituar as estruturas 

atualmente existentes no cenário vigente, e buscando o entendimento das 

classificações a serem observadas e identificadas nas quatro experiências pioneiras 

de MOOC analisadas nesta pesquisa. 

Os MOOC foram classificados, inicialmente, de uma forma mais genérica 

como xMOOC e cMOOC. Siemens (2012) denomina cMOOCs os formatos na 

perspectiva conectivista e xMOOCs os que poderíamos chamar de geração nova, na 

qual os pressupostos pedagógicos são diversos. Ressalta-se que os xMOOCs são 

mais recentes, surgiram posteriormente aos MOOCs conectivistas. 

Conforme JC Almenara et al (2014), é necessário considerar que são dois 

tipos básicos de MOOC: xMOOC e cMOOC. O xMOOC aproxima-se da definição de 

cursos universitários tradicionais e-learning, atendendo à característica da plataforma 
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onde é disponibilizado. Enquanto cMOOC é baseado na proposta de aprendizagem 

conectivista (DOWNES,2012; e SIEMENS,2012). 

Daniel (2012) classifica os cursos neste formato em duas grandes categorias, 

os xMOCCS e os cMOOCS. Para esse autor, os xMooc são os formatos 

desenvolvidos por Stanford e os cMoocs são os formatos conectivistas. 

No que se refere à diferença entre ambos, a ilustração que segue, com base 

no material do professor José Mota (2012), pesquisador de MOOC, pode deixar 

visualmente mais claros esses conceitos. 

 

 

Figura 7 – Diferenciação cMOOCs e xMOOCs. Fonte: elaborada pela autora adaptado de Mota 

(2012). 

 

No sentido de entender melhor como esses cursos foram sendo organizados 

e classificados,  a pesquisadora norte-americana Lisa Lane defende a ideia de que os 

MOOC estão classificados em três grandes categorias, conforme apresenta o 

desenho abaixo: 
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Figura 8 – Tipos de MOOC. Fonte: Adaptado de Lane, 2012. 

Albuquerque (2013, p.65 apud Daniel, 2012) permite uma reflexão quanto aos 

desafios, trazendo uma breve síntese dos MOOCs no contexto contemporâneo. 

Chama atenção para: 

 

 o curso oferecido por Siemens & Downes em 2008 foi o primeiro registro 
desse novo fenômeno chamado MOOC; 

 a filosofia pedagógica desses cursos iniciais, os cMOOCs, baseia-se no 
conectivismo e rede; 

 a filosofia pedagógica dos cursos americanos, os xMOOCs, baseia-se na 
abordagem behaviorista; 

 não existem muitos estudos acadêmicos sobre os MOOCs , por se tratar 
de um fenômeno relativamente novo e por ainda não ter tido tempo para 
realização de pesquisas sistemáticas sobre o assunto. O que está disponível 
para análise são artigos de imprensa e publicações em blogs; 

 muitos comentários e análises sobre os MOOCs são materiais 
proporcionais disfarçados por interesses comerciais e os artigos de 
profissionais estão centrados em seus próprios MOOCs. 

 

Ressaltam-se ainda os aspectos pedagógicos, dos tipos apresentados, 

considerando os desafios na construção de cursos nestes formatos: xMOOCs e 

cMOOCs, aqui neste estudo estabelecidos na visão de Mota (2012), conforme figura 

abaixo: 
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Figura 9 – Desafios pedagógicos cMOOCs x xMOOCs. Fonte: adaptado de Mota (2012). 

 

Já no estudo aqui apresentado, a classificação originária explorada segue o 

entendimento do pesquisador Donald Clarck, que, no ano de 201313, aproxima a 

proposta de análise, visto que objetiva especificar, no viés pedagógico, a 

compreensão mais detalhada deste formato de curso. 

Dessa forma, a Taxionomia dos MOOC apresentada por Clarck (2013, p.1), 

na perspectiva pedagógica, classifica os cursos como: “transferMOOCs, 

madeMOOCs, synchMOOCs, asynchMOOCs, adaptiveMOOCs, groupMOOCs, 

connectivistMOOCs e miniMOOCs”. Tais categorias farão parte da análise de dados 

deste estudo através do instrumento de protocolo (ver apêndice 1) elaborado pela 

pesquisadora. 

Quanto à classificação no que diz respeito a encaixar esses formatos de curso 

em tipos, Clark, em 2013, iniciou, em caráter inicial, uma forma de separar este tipo 

de curso objetivando os aspectos pedagógicos. A ideia, na perspectiva pedagógica, 

foi categorizar como uma taxionomia que, pioneiramente, separa os MOOC em oito 

tipos de curso. Apresentam-se os tipos e as classificações que seguem auxiliam no 

                                                           
13 Versão original em língua inglesa. Disponível em: http://donaldclarkplanb.blogspot.se/2013/04/moocs-
taxonomy-of-8-types-of-mooc.html 

desorientação, fragmentação, 
motivação, participação periférica, 
tempo e proficiência técnica;

interação/coorperação (fóruns 
ineficientes), sociabilidade, pouca 
transparência/abertura, centrado 
no professor/conteudos, avaliação;
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entendimento do formato dos MOOC e também suscitam refletir sobre novas 

contribuições aos conceitos iniciais desenhados pelo autor.  

Conforme Clark (2013), são classificados em: 

 

transferMOOCs - Transfer MOOCs literally take existing courses and decant 
them into a MOOC platform, on the pedagogic assumption that they are 
teacher-led and many rely on a ‘name’ of the institution or academic to attract 
learners. The pedagogic assumption is that of transfer from teacher and 
course content to learner. Many mimic the traditional academic course with 
lectures, short quizzes, set texts and assessments. You could describe them 
as being on the cutting edge of tradition. Coursera courses largely fall into this 
category. (Clarck, 2013, p.1). 

 

 Esse tipo de curso refere-se a uma espécie de transferência de um formato já 

desenvolvido em perspectiva de EaD tradicional e apenas passa a ser disponibilizado 

em formato digital na rede aberta. Como uma espécie de transposição metodológica 

sem modificações que levem em conta a aprendizagem autônoma, por exemplo. A 

segunda classificação refere-se a: 

 

madeMOOCs - Made MOOCs tend to more innovative in their use of video, 
avoiding talking heads in favour of Khan Academy or Udacity hand on board 
sequences. They also tend to have more of a formal, quality driven approach 
to the creation of material and more crafted and challenging assignments, 
problem solving and various levels of sophisticated software-driven interactive 
experiences. Peer work and peer-assessment, used to cope with the high 
teacher-student ratios. These tend to be more vocational in nature, VOOCs 
(Vocational Open ONine Courses), where the aim is to acquire a skill or 
skills. Udacity take this approach. Remember that Thrun and Norvig were not 
academics but corporate researchers working for Google. (Clark, 2013, p.1). 

 
 

Os madeMOOCs são cursos que seguem um viés inovador, principalmente no 

uso dos vídeos. Apresentam-se mais qualificados no que tange aos recursos 

utilizados para desenvolver aprendizagem a distância.  

A terceira classificação apresenta-se como:  

 

synchMOOCs - Synchronous MOOCs have a fixed start date, tend to have 
fixed deadlines for assignments and assessments and a clear end date. They 
often around the agricultural, academic calendar. For example, Coursera offer 
courses on strict startand end dates with clear deadlines for assignment. 
Udacity started with their ‘hexamester’ 7 week courses with fixed start dates. 
Many argue that this helps motivation and aligns teacher availability and 
student cohort work (Clarck, 2013, p.1). 
 

https://www.udacity.com/
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Essa classificação refere-se aos modelos que propõem disponibilização dos 

materiais, com datas de início e término, fixadas na plataforma. O formato possui 

também um regramento de datas para a entrega das tarefas e avaliações. Na maioria 

das plataformas pesquisadas, esse formato é bastante difundido. As grandes 

plataformas de MOOC, Coursera e Udacity, apresentam estes cursos como padrão 

em sua oferta.  

A quarta categoria definida por Clark refere-se a: 

 

asynchMOOCs - Asynchronous MOOCs have no or frequent start dates, tend 
to have no or looser deadlines for assignments and assessments and no final 
end date. The pedagogic advantages of asynchronous MOOCs is that they 
can literally be taken anytime, anywhere and clearly work better over different 
time zones. Interestingly, Udacity have relaxed their courses to enrol and 
proceed at user’s own pace. [...] Note that Coursera offers a completely open 
self-study option but this does not warrant a certificate of completion. (2013, 
p.1). 

 

A categoria acima descrita está constituída por cursos que não determinam 

datas fixas para começo e fim. Este formato é mais livre, o aluno pode entrar e fazer 

a qualquer momento. Todavia, muitas plataformas e provedores que optam por 

ofertarem nesta classificação, não ofertam certificado. O curso com esta classificação 

é mais informativo, onde o aluno busca aprender, mas no seu ritmo. 

 A quinta categoria definida por Clarck é: 

    
Adaptive MOOCs use adaptive algorithms to present personalized learning 
experiences, based on dynamic assessment and data gathering on the course 
and courses. They rely on networks of pre-requisites and take learners on 
different, personalized paths through the content. This has been identified by 
the Gates Foundation as an important new area for large scale productivity in 
online courses. These MOOCs tend not to deliver flat, linear structured 
knowledge but leaning experiences driven by back-end algorithms. Analytics 
are also used to change and improve the course in the future. (2013, p.1). 

 

Essa classificação aponta para uma grande parte dos cursos ofertados por 

grandes provedores em suas plataformas. 

  A próxima classificação refere-se à organização dos MOOCs em grupos. 

Clarck define como: 

 

Group MOOCs start with small, collaborative groups of students. The aim is 
to increase student retention. Stanford, the MOOC manufacturing factory, has 
spun out NovoEd (formerly Venture Lab) which offers both MOOCs and 
closed, limited number, internal courses. They argue that some subjects and 

http://novoed.com/
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courses, such as entrepreneurship and business courses, lose a lot in looses, 
open MOOC structures and need a more focussed approach to groupwork. 
The groups are software selected by geography, ability and type. They have 
mentors and rate each others commitment and progress. Groups are also 
dissolved and reformed during the course (2013, p.1). 
 

Esse tipo de curso é construído para trabalhar em grupo. São escassas as 

plataformas que utilizam esse formato, visto que ele necessita de uma organização 

mais estruturada e também de monitores, tutores que auxiliem a condução das 

atividades. Oferecer MOOC em grupos pequenos acaba ficando mais caro. 

Entretanto, algumas temáticas são mais bem desenvolvidas quando organizadas em 

grupos menores dentro de um grande grupo. 

A sétima classificação está estruturada de forma semelhante aos cMOCCs 

denominados anteriormente por Siemens. O autor aborda que: 

 
Pioneered by George Siemens and Stephen Downes, these connectivist 
MOOCs rely on the connections across a network rather than pre-defined 
content. Siemen’s famously  said “cMOOCs focus on knowledge creation and 
generation whereas xMOOCs focus on knowledge duplication”. More simply, 
Smith says “in an xMOOC you watch videos, in a cMOOC you make videos”. 
The whole point is to harvest and share knowledge that is contribua sted by 
the participants and not see the ‘course’ as a diet of fairly, fixed knowledge. 
These course tend to create their own trajectory, rather than follow a linear 
path. (CLARCK, 2013, p.1). 

  

A estrutura pensada nesse tipo de curso persegue o formato de rede, onde as 

conexões são essenciais para potencializar a aprendizagem. As atividades, 

normalmente, são pensadas para valerem-se da rede a fim de proporcionar ao aluno 

compartilhamento e dissipação da informação.  

A oitava e última classificação apresentada por Clarck (2013, p. 1) refere-se 

aos miniMOOCs, denominados como: 

 

So far, MOOCs tend to be associated with Universities, whose courses last 
many weeks and often fit the semester structure and timetable of traditional 
institutions. We have also seem=n the emergence of shorter MOOCs for 
content and skills that do not require such long timescales. This is mpore 
typical of commercial e-learning courses, which tend to be more intense 
experiences that last for hours and days, not weeks. They are more suitable 
for precise domains and tasks with clear learning objectives. The Open 
Badges movement tends to be more aligned with this type of MOOC. 
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Essa classificação, categorização inicial que Clarck (2013), pretensamente 

denomina como “Taxionomia dos MOOC”, ainda se encontra em construção, em fase 

de estudo, investigação. Quando se relacionam os tipos aos cursos existentes, nesse 

estudo os quatro casos, cria-se expectativa de evolução nessa classificação inicial 

para MOOC. Fica evidenciado que a organização do tempo está presente em várias 

classificações, todavia os usuários possuem um ritmo próprio de estudo, e prazos 

fixos atrapalham.  

Outro fator que pode ser aprimorado nessa classificação refere-se a que alguns 

modelos podem ser uma espécie de mistura de duas ou mais classificações. E então 

fica evidente a necessidade de evolução nesta taxionomia, criando novas categorias 

a partir da análise desses cursos. 

Nesse sentido, aproximar as contribuições de Zapata-Ros (2015), no que diz 

respeito ao Design Instrucional dos MOOC, corrobora para pensar a taxionomia dos 

MOOCS no viés da participação docente neste processo. Por se tratar de cursos onde, 

na maioria das vezes, o papel do professor, no que tange à intervenção, é inexistente 

(ZAPATA-ROS, 2015), fundamenta-se um estudo acerca da preparação desses 

cursos, do seu planejamento.  

Seguindo a perspectiva da pesquisa aqui apresentada e tendo em vista o 

conceito central de Arquiteturas Pedagógicas, surge a possibilidade de aproximações 

ao designer construtivo na colaboração de todos os envolvidos. Quando se escolhe o 

tipo de MOOC, está implicado nesta escolha o tipo de construção que se quer para o 

curso. Nesse sentido, classificar é fundamental, e desse modo fica evidente que 

tenhamos, ainda, um longo caminho a percorrer no que se refere ao aprofundamento 

das classificações iniciais estabelecidas por Donald Clarck em 2013.  

O tema desta pesquisa é novo se comparado as questões tradicionais de 

educação que vêm sendo pesquisadas e desse modo a academia ainda necessita 

mergulhar mais fundo no processo de análise dessas classificações para MOOC, 

relacionando-as com o processo de aprendizagem.  
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CASOS PIONEIROS: análises e contribuições 

 

 

 

 

O capítulo que segue apresenta as contribuições da análise de quatro casos 

pioneiros de MOOC, sendo três deles brasileiros e um luso-brasileiro, à luz do conceito 

de arquitetura pedagógica, perseguindo conhecer como foram planejados e 

desenvolvidos os Massive Open On-line Courses. Explana-se o caminho 

metodológico percorrido, cada caso em suas especificidades, na especificidade de 

analisar a tríade de operadores conceituais da AP – a teoria, a metodologia e a 

tecnologia planejada e desenvolvida para cada experiência. 

 

4.1 CAMINHO METODOLÓGICO    

 

Escolhe-se a metodologia no sentido de explicitar o caminho que mais se 

adequa à construção desta pesquisa. Neste estudo, o desenvolvimento do caminho 

metodológico está alicerçado no estudo de caso, especificamente um estudo de caso 

coletivo, também chamado de multicasos. 

O estudo multicasos é definido por Creswell (2014) como uma pesquisa onde 

o investigador escolhe vários casos para ilustrar a questão. O mesmo autor contribui, 

ainda, definindo-o como um estudo coletivo.  Yin (2005) define estudo de caso como 

uma questão única. Nesse sentido, esta pesquisa volta o olhar investigativo para cinco 

experiências pioneiras no Brasil e em Portugal, buscando investigar como ocorrem as 

Arquiteturas Pedagógicas em MOOC.  

Para compreender melhor o delineamento desta pesquisa, o entendimento de 

Yin (2001, p.32) acerca do conceito de estudo de caso é fundamental, quando revela 

que: é “uma investigação empírica que analisa um fenômeno contemporâneo dentro 

de seu contexto real, quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 
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claramente definidos”. Ainda, Yin (2001) nos diz que o estudo multicasos pode 

proporcionar uma compreensão melhor, mais ampla, pois torna mais abrangente a 

questão a ser investigada. 

Quanto ao entendimento dos dados levantados nesta pesquisa, será 

possibilitado a partir da análise descritiva dos casos, sustentação deste entendimento 

e, principalmente por oferecer em uma abordagem qualitativa, através do estudo de 

casos múltiplos. 

A análise dos dados tem como estratégia, conforme Yin (2010), a descrição 

detalhada dos casos. Define-se uma estrutura analítica pautada na questão 

norteadora deste estudo: como se desenvolvem as arquiteturas pedagógicas nos 

MOOC. A fim de especificar a estrutura analisada, procura-se responder a quatro 

questões-chave, originadas do problema de pesquisa: como, onde, quando e por quê? 

Ainda no viés de indagação à questão desta pesquisa, elucida-se a tríade de 

operadores conceituais: teoria, metodologia e tecnologia, à luz do conceito de 

Arquitetura Pedagógica. 

No que se refere à técnica de pesquisa que norteou a análise dos dados deste 

estudo, compreende o conceito de Yin (2010), que revela a descrição objetiva 

sistemática do conteúdo manifesto na comunicação. Em uma definição mais 

específica acerca deste assunto, o mesmo autor contribui definindo “construção da 

explanação” como uma técnica de análise dos dados levantados nesta pesquisa, 

visando obter resultados por procedimentos analíticos descritivos do conteúdo da 

entrevista. 

Nas entrevistas, a partir do olhar qualitativo, será realizada análise qualitativa, 

descreve-se cada caso, subsidiado pela análise realizada anteriormente nos 

documentos dos cursos (planos e materiais disponíveis na plataforma) e também 

preenchimento do protocolo de análise (apêndice 1). 

Conforme Yin (2010), a estratégia de análise descritiva no estudo multicasos 

é apropriada, a fim de dar maior subsidio ao pesquisador. Nesta pesquisa serão 

realizadas entrevistas abertas, com os sujeitos que planejaram os MOOC. 
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Para tanto, além das entrevistas, que consideraram as análises de expressão 

e enunciação, também fora utilizada a técnica de análise temática, que, como o próprio 

nome já diz, segundo Minayo (2006), é o tema central, ou seja, as estruturas dos 

MOOC. Bardin (1979, p. 105) nos diz que o tema “é a unidade de significado que se 

liberta naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos às teorias que 

servem como um guia de leitura”.  

Nesse sentido, a análise que discorre procura organizar uma tabela de 

categorias com critérios da estrutura dos MOOC, visando investigar, a partir da 

resposta dos criadores desses cursos, que planejaram, idealizaram, na perspectiva 

de conhecer qual o sentido, qual o guia, qual o objetivo, quais materiais esses 

profissionais dimensionaram para as arquiteturas dos MOOC aqui apresentados. A 

categorização, segundo Minayo (2006), é um procedimento metodológico que, na 

perspectiva qualitativa, pode descrever e auxiliar na interpretação dos dados. Bardin 

(1979, p.117) corrobora detalhando “as categorias como rubricas ou classes as quais 

reúnem um grupo de elementos sob um título genérico”. 

As categorias foram estabelecidas a partir de critérios, apresentados no 

protocolo de análise (ver apêndice 1). Destaca-se este instrumento, enquanto 

categorização que observa a perspectiva pedagógica e técnica, definida a partir da 

observação e navegação, em quatro tipos de MOOC, experiências pioneiras, no Brasil 

e um luso-brasileira. 

Ainda como categorização desta análise, a pesquisa se alicerça nos três 

operadores conceituais definidos a partir do conceito de arquitetura pedagógica: a 

teoria utilizada, a metodologia e a tecnologia, na busca da resposta à questão 

norteadora deste estudo “como se desenvolvem as arquiteturas pedagógicas nos 

MOOC?”. 

Por fim, define-se este roteiro de estudo como um processo que pode ser 

comparado a um arqueólogo em campo (BARDIN, 1979). A pesquisa buscou 

“quadrante a quadrante” investigar como ocorreu o planejamento das propostas de 

MOOC aqui apresentadas, conhecendo as estruturas, considerando as limitações e 
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analisando as amostras, a fim de explanar o processo de construção, no que diz 

respeito à arquitetura pedagógica de cada caso. 

A figura que segue é o desenho da metodologia que foi pensada para este 

estudo, buscando sistematizar o caminho a ser percorrido nesta análise. Apresenta-

se como cada parte pertencente ao todo. 

 

 

Figura 10 – Desenho Metodológico. Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

4.2  ANÁLISE E COLETA DE DADOS 

 

A análise dos dados desta pesquisa segue o viés crítico de contribuição para 

o estudo de MOOC, no que tange à Arquitetura Pedagógica - planejamento, 

metodologia e suporte telemático - para construção de um curso neste formato. 

Apresenta um recorte com foco nas classificações dos cursos abertos massivos, 

contribuindo para o estudo de Donald Clarck, iniciado em 2013, e possivelmente 

desenvolvendo uma taxonomia. Desta forma, a análise segue na ótica de identificar 

os tipos de MOOC.  

Através da exploração de quatro cursos MOOC, bem como das entrevistas 
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em profundidade e uso do protocolo de análise, apresenta-se o entendimento acerca 

do conceito de arquiteturas pedagógicas, chave nesta pesquisa. A partir do 

conhecimento prévio do material que estava aberto (disponível da rede), iniciou-se 

então a busca na compreensão de como foram pensados e planejados os cursos com 

a intenção de suscitar a criação de novas categorias para classificação deste formato.  

O caminho que conduziu esta investigação inicialmente foi delineado pela 

navegação, durante seis meses, explorando os MOOC brasileiros que já tinham sido 

consolidados no campo da Educação Superior. Após esta análise inicial, partiu-se 

para a escolha das experiências que seriam analisadas e, então, baseados em tipo 

de tecnologia utilizada, em princípios de acessibilidade e por questões de acesso aos 

materiais visando desenvolver a análise, escolheu-se o recorte de quatro experiências 

pioneiras no Brasil, sendo uma destas luso-brasileira. 

Iniciou-se o processo de coleta dos dados a serem analisados à luz do 

conceito de arquitetura pedagógica – teoria, metodologia e tecnologia que foram 

planejadas para esses cursos. Para tanto, a triangulação metodológica foi 

fundamental nesta fase do desenvolvimento deste trabalho. Como procedimento para 

operacionalizar este estudo, foram utilizados instrumentos para coleta de dados: 

análise documental, entrevistas em profundidade, estabelecendo uma — triangulação 

metodológica – que, segundo Coutinho e Chaves (2002), garantem maior 

confiabilidade para a análise dos dados. 

Para a realização da coleta de dados, desenvolveu-se um protocolo de 

análise, originado da disciplina realizada ao longo do mestrado, que foi aprimorado 

para uso nesta pesquisa. O protocolo (apêndice 1) serviu de classificação inicial para 

o desenvolvimento das entrevistas em profundidade. 

O primeiro passo foi utilização do protocolo de análise preenchido pela 

pesquisadora. Cada item respondido, para cada experiência, adensava a necessidade 

de conhecer os documentos e também de entrevistar os profissionais que estiveram 

envolvidos no planejamento desses cursos. 

O protocolo de análise foi desenvolvido durante a disciplina de Redes, 

Conectivismo e MOOC, cursada no período do mestrado. Aqui neste estudo o 



55 

 

protocolo de análise (apêndice1) foi modificado, recebendo contribuições específicas 

para investigar a construção do MOOC, buscando responder à questão-problema do 

estudo: como são planejadas e desenvolvidas as arquiteturas pedagógicas desse 

formato. Nesse sentido, começa a adequação deste instrumento pela categorização 

de classificação dos MOOC, sob a perspectiva de Clarck (2013), que organiza e 

separa esses cursos, no viés pedagógico. Considera-se esta, uma primeira análise, 

passo inicial para alcançar o objetivo: analisar as estruturas dos MOOC à luz da 

arquitetura pedagógica, buscando conhecer como foram planejadas. Para estes 

formatos. 

A análise destes dados foi estruturada de forma descritiva buscando 

evidenciar o contexto e os casos analisados. A opção por múltiplas fontes de dados, 

neste estudo três: entrevista em profundidade, protocolo de observação e análise 

documental, permitiu evidenciar, à luz do objetivo da pesquisa, os casos pioneiros de 

MOOC no Brasil e uma experiência luso-brasileira.  

Segundo Creswell (2014), o pesquisador procura vários exemplos nos casos 

estudados a fim de elencar significados e proporcionar robustez à pesquisa. 

De forma descritiva qualitativa, a questão analítica será abordada através dos 

casos que seguem. Destaca-se o percurso pelos métodos anteriormente descritos, 

buscando explanar cada curso (caso), descrevendo-os, perseguindo a questão 

norteadora deste estudo: como se desenvolvem as arquiteturas pedagógicas nos 

MOOC, destacando a tríade de operadores conceituais – teoria, metodologia e 

tecnologia. 

 

4.2.1 Os casos pioneiros  

 

A pesquisa estava qualificada e pronta para ser desenvolvida, todavia agora 

era o momento de coletar os dados. O contato com os profissionais que 

desenvolveram os cursos era peça-chave para esta realização. Inicia-se então a 

procura e a consolidação dos dados, as entrevistas partindo de uma análise dos 

cursos via instrumento (ver apêndice 1). 
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Após a realização do primeiro Fórum de MOOCS na UFRGS (anexo 1), 

momento em que se consolidou contato com os participantes de dois casos aqui 

analisados, foi deflagrado o processo de coleta dos dados. Os outros dois casos foram 

contatos de redes sociais que realizaram o laço para que a relação entre a 

pesquisadora e os profissionais que desenvolveram o MOOC fosse estabelecida. 

O caminho de contatar os entrevistados não foi simples e tão pouco fácil. As 

pessoas que planejaram os cursos são profissionais com envolvimento intenso em 

suas instituições e empresas. Os contatos foram realizados via e-mail, rede social 

(Facebook), conversas on-line e telefone. Depois de um período longo de trocas de e-

mails e mensagens, consolidaram-se os agendamentos das entrevistas, que foram 

realizadas da seguinte forma: entrevistados 1 e 2 MOOCEaD e MOOCTutoria 

realizadas via Skype, entrevistados 1 e 2 do curso A lei de diretrizes e bases da 

educação realizadas via Hangout, Skype e presencialmente e por fim, a entrevistada 

1 do MOOC – Jornal na Sala de Aula, realizada via Hangout e telefone. 

Quanto à análise dos dados desta pesquisa, segue o viés crítico de 

contribuição para este estudo, no que tange à Arquitetura Pedagógica - planejamento, 

metodologia e suporte telemático - para construção de um MOOC. Apresenta um 

recorte com foco nas classificações dos cursos abertos massivos contribuindo para o 

estudo de Donald Clarck iniciado em 2013 e possivelmente desenvolvendo uma 

taxonomia. Desta forma, apresenta a análise no que diz respeito aos tipos de MOOC, 

sendo um recorte em meio ao universo de tipos que vem sendo desenhado para os 

cursos abertos massivos e on-line.  

Através da exploração dos quatro cursos MOOC, bem como das entrevistas 

em profundidade e uso do protocolo de análise, amplia-se o entendimento acerca do 

conceito de arquiteturas pedagógicas, chave nesta pesquisa. A partir do 

conhecimento prévio do material que estava aberto (disponível na rede), iniciou-se 

então a busca pelo entendimento de como foram pensados e planejados os cursos 

com a intenção de suscitar a criação de novas categorias para classificação.  

Assim, deflagra-se o processo de análise e coleta dos dados. Segue a 

explanação das análises, à luz da questão norteadora desta pesquisa, como foram 
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planejadas as arquiteturas pedagógicas nos MOOC a partir dos casos que seguem. 

 

4.2.1.1 O primeiro MOOC com recursos de acessibilidade na temática legislação da 

educação brasileira. 

 

A primeira visita in loco ocorreu na Universidade Estadual C, para conhecer a 

experiência que já havia sido explorada virtualmente, pioneira no que diz respeito à 

educação aberta com acessibilidade através da plataforma Moodle. 

Nessa oportunidade, estive com toda a equipe do Núcleo de Educação a 

Distância (NEAD), presencialmente, na cidade de São Paulo, movimento que 

considerei bastante significativo para o entendimento do processo de funcionamento 

dos cursos e também para conhecer a estrutura que apoia e desenvolve os MOOCS 

deles. No encontro realizamos uma reunião, com toda equipe envolvida na construção 

do MOOC e identifiquei como funcionavam os cursos, como eram desenvolvidos e o 

tipo de tecnologia utilizada, quais os desafios e como resolviam a cada um deles. 

Dando andamento no acesso aos dados dos referidos cursos, neste caso “ A LDB”, 

inicia-se o contato com os integrantes: professores e designers. 

Nesse momento, pôde-se perceber e entender como foi desenvolvido o 

projeto que evolui constantemente para oferta de MOOC, contando atualmente com 

mais de 128000 usuários14, em todos os cursos desta oferta. O Curso em análise 

nesta pesquisa, pertencente ao projeto UNESP Aberta, que conta atualmente com 

6083 usuários.  

Segundo relatos da entrevistada1 e da entrevistada 2, a ideia de transformar 

o projeto Unesp Aberta15 em MOOC surgiu da iniciativa da coordenação do NEAD 

através da Assessoria Pedagógica, no sentido de oportunizar, em larga escala, a 

disponibilização, de forma gratuita, dos recursos pedagógicos digitais desenvolvidos 

para os cursos da Universidade. O universo de materiais que poderiam ser 

                                                           
14 Dado coletado na plataforma do curso: http://unespaberta.ead.unesp.br/moodle/my/ em 

agosto/2015. 
15 Trata-se de um ambiente de aprendizagem on-line e gratuito que oferece a oportunidade de 
formação e aperfeiçoamento em diversas áreas do conhecimento. 
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transformados em MOOC era imenso. Nesse sentido, a coordenação do NEAD optou 

por iniciar a adaptação desse material para formato MOOC através de dois cursos. 

Os cursos livres, sem tutoria, avaliação e certificação ganharam espaço no contexto 

do Núcleo de Educação a Distância – NEAD.  

Nesta explanação, o foco está na análise do MOOC – A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, que passou pelo processo de adaptação para constituir-se um 

MOOC, segundo relato das entrevistadas (designer educacional e assessora 

pedagógica). A escolha pelo curso se deu pela adaptação utilizada, a fim de ser 

totalmente acessível, oportunizando a qualquer usuário com conexão à internet a 

realização do mesmo. Segundo a Entrevistada 1, a ideia da coordenação do NEAD 

era oportunizar acesso aos conteúdos de que a universidade dispunha. 

O MOOC da LDB está estruturado e planejado pedagogicamente a fim de 

possibilitar o entendimento desta legislação atual, através de um e-book, 

disponibilizados na plataforma Moodle. 

Após análise do referido curso com base no Protocolo (apêndice 1), 

instrumento utilizado na pesquisa, e também a partir das entrevistas com a equipe do 

NEAD, pôde-se denominar o MOOC como um TransferMOOC, que, segundo Clarck 

(2013), é o modelo mais utilizado para este formato de curso. Considerando que essa 

classificação está ainda sendo investigada, aqui fica o registro das evidências 

encontradas no referido curso. 

O formato do curso foi adaptado pela designer educacional, que na entrevista 

relatou que organizou a estrutura a fim de atender a um expressivo número de 

usuários. Em entrevista, a profissional revela que a equipe do NEAD, composta por 

web designers, TI e assessoria pedagógica, preparou o material, em sua primeira 

oferta, onde ainda não seria MOOC, para atender aos usuários com necessidades 

especiais. Nesse sentido, ela só fez adaptar ao formato sem tutoria. Observe o layout 

proposto: 
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Figura 11 – Layout do MOOC “A lei de diretrizes e bases da educação”. 

 Fonte: Unesp Aberta 

Na barra superior do Moodle, estão dispostos os botões que proporcionam 

acessibilidade. A escolha do fundo, tipo de letra e ícones seguem os padrões 

estabelecidos, visando oportunizar que todos possam acessar todo conteúdo 

disposto. O princípio de navegabilidade lateral facilita a leitura, proporcionando a 

visualização do todo. 

No que se refere à arquitetura pedagógica: metodologia, fica evidente a 

preparação metodológica, anterior ao formato MOOC. Por se tratar de um 

TransferMOOC, não necessita que seja realizada uma metodologia específica para 

esse formato, a adaptação faz parte do processo. Nesse sentido, possibilita a 

classificação como AdaptiveMOOC. Todavia, evidencia-se aqui uma outra 

classificação, que poderia ser acrescida às oitos expostas por Clark (2013), seria uma 

junção da transferência de conteúdo com a adaptação para o formato aberto, online e 

para muitos usuários.  
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Quanto ao suporte telemático, aqui nesta pesquisa entendido como 

tecnologia, tripé do conceito de arquitetura pedagógica, refere-se à hospedagem do 

conteúdo na plataforma Moodle16. 

 O curso apresenta características tecnológicas capazes de permitir acesso 

aos usuários com necessidades especiais. A estrutura organizada levou em 

consideração princípios de designer, tais como alto contraste, zoom, botões 

superiores que facilitam a navegabilidade e proporcionam usabilidade ao aluno. A 

metodologia do curso, conforme relato dos entrevistados, foi planejada considerando 

a acessibilidade, utilizando os requisitos da webacessível e audiodescrição. 

Constata-se via observação através do protocolo (apêndice 1) que o referido 

curso não apresenta vídeos. O MOOC apresenta um e-book disponibilizado dentro da 

plataforma Moodle, que traz características inovadoras para o formato, em destaque 

a barra dos botões para acessibilidade e navegabilidade (horizontal). Após exaustivas 

pesquisas junto aos provedores e plataformas brasileiras que ofertam MOOC na 

temática aqui apresentada, considera-se este inovador e pioneiro, com destaque para 

a acessibilidade no tema e neste formato. 

Por fim, este modelo de curso, conforme relato da entrevistada 1, precisava 

de um “roteiro pedagógico, uma sequência pedagógica” e desta forma foi sendo 

desenvolvido pela equipe um caminho para facilitar a autonomia do aluno, visando 

auxiliar até mesmo para ele não desistir.  

Ainda a entrevistada relata que o curso está sempre aberto, tem uma 

organização por agendas, e afirma que fora realizada uma construção de proposta 

pedagógica colaborativa em uma perspectiva construtivista.  

O formato não apresenta avaliação, e a escolha das atividades foi planejada 

pela equipe, buscando promover a troca entre pares, através da escolha das 

ferramentas do Moodle que pudessem promover colaboração. O fórum é um exemplo 

citado pela entrevistada 1. 

                                                           
16 Moodle é uma plataforma de aprendizagem projetada para fornecer educadores, administradores e 
alunos com um único sistema robusto, seguro e integrado para criar ambientes de aprendizagem 
personalizados. Disponível em: < https://docs.moodle.org/29/en/About_Moodle> 
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4.2.1.2 O caso “Jornal na Sala de Aula” 

 

A outra experiência analisada foi o MOOC “Jornal na Sala de Aula”, fruto de 

uma parceria entre a Universidade Privada B e o Grupo de Jornal Local. Esse curso 

foi planejado e desenvolvido por uma equipe de professores da Instituição coordenado 

pelo curso de Pedagogia a Distância, com participação dos professores do curso de 

Licenciatura em Letras. A proposta desse curso, a partir da análise via protocolo (ver 

apêndice 1), aproxima-se da perspectiva conectivista, dado evidenciado na entrevista 

com a professora que planejou o MOOC, que revelou: “o jornal na sala de aula 

aproxima-se ao conectivismo, só não é totalmente conectivista pelo engessamento da 

tecnologia escolhida, que não o deixa totalmente aberto”.  

Após aplicação do Instrumento (apêndice 1) no referido curso e também 

análise da documentação ofertada pelo próprio curso, evidencia-se que, segue 

pressupostos pedagógicos aproximados do conectivismo, o que fica evidenciado 

também no relato da própria entrevistada (professora que planejou o curso). 

Esse MOOC teve data de início e término, iniciou em outubro de 2014, 

buscando organizar as duas edições, porém esse fato deixa o curso mais fechado, 

visto que ele foi planejado para professores e estes possuem muitas tarefas e pouco 

tempo para realização das mesmas. Vale destacar que cursos pensados para 

docentes devem ser mais flexíveis nas datas e também quanto à permissão de ter 

acesso ou não a esse conhecimento. 

Conforme relato da professora/entrevistada 4, a plataforma escolhida 

apresentou dificuldades durante a realização do curso, ficou fora de atividade por 

algum tempo. Depois retornou, mas as postagens do ficaram indisponíveis. Esse tipo 

de fator atrapalha o desempenho e o sucesso do curso. A escolha da tecnologia, neste 

sentido a plataforma, é fator decisivo para a realização do MOOC de forma exitosa. 

Considerando que esse tipo de curso é sempre planejado para grandes turmas, 

normalmente têm muitos alunos conectados simultaneamente, o suporte tecnológico 

para a plataforma é essencial. 

Observe o layout na figura que segue para conhecer a plataforma e a maneira 



62 

 

como os conteúdos e atividades são organizados: 

 

 

Figura 12 – Layout – Jornal na Sala de Aula. Fonte: Veduca, 2015. 

 

 Segundo relato da Entrevistada 4 o curso foi pensado e planejado para 

professores com foco central em uma possibilidade de uso do Jornal na Sala de aula. 

Participaram desta construção professores do Curso de Letras e Pedagogia da 

Universidade Privada A. Foi desenvolvido para qualquer usuário que manifestasse 

interesse em realizar o curso. A arquitetura pensada e planejada para esse curso 

possibilita acesso diretamente pelo site, sem necessitar credenciamento, todavia, para 

que possa participar do fórum e ter acesso às atividades propostas, assim como poder 

interagir com os demais participantes, faz-se necessário cadastramento. 

A entrevistada revela que, se o aluno logar, pode ter acesso ao fórum e 

anotações, bem como material para download em pdf. Esses recursos evidenciam o 

viés construtivista, possibilitando que o aluno possa fazer sua interação e registrar sua 

aprendizagem de forma autônoma. O curso é aberto no que diz respeito ao material e 

ao conteúdo, entretanto, para que possa interagir no fórum, faz-se necessário um 

credenciamento, que pode ser feito através de conta no Facebook e também Google+, 
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ou ainda na própria plataforma Veduca. Tal fato não torna a plataforma escolhida tão 

acessível assim e também, conforme relato da professora entrevistada, a plataforma 

apresentou muitas limitações no suporte e nas respostas às solicitações técnicas, o 

que dificultou o andamento do MOOC. 

No que diz respeito ao tipo de curso, considerando as classificações de Clarck 

(2013), a observação, a entrevista e os documentos disponíveis para consulta (plano 

do curso), considera-se que o curso esteja enquadrado em uma nova categoria, que 

não é puramente “ConectivismMOOC” tampouco as demais sete categorias 

elencadas por Clarck (2013).  

Nesse sentido, legitima-se o aprofundamento deste estudo para que uma 

“nova taxionomia” seja consolidada a fim de contribuir para a definição dos tipos de 

cursos neste formato. O MOOC “Jornal na Sala de Aula”, neste estudo, classifica-se 

como “Aprendizagem Conectada” (destaque da autora), onde o curso estabelece 

atividades que despertam a construção de conhecimento pelo sujeito aprendiz e 

atrelado propõe aprendizagem coletiva na rede e fora dela, valendo-se de espaços 

diversos, a multiplicidade, contribuindo para o processo de aprendizagem deste 

sujeito. 

O layout do curso induz o usuário a pensar que serão apenas vídeos 

autoexplicativos, porém a proposta revela muitas atividades que exigem do sujeito 

construção autônoma fora do espaço MOOC. Despertam a necessidade de criação 

de um outro espaço virtual de troca, onde será construído o conhecimento de forma 

pública, livre de engessamentos lineares ditados por atividades de caráter instrucional.  

Os materiais para download são recursos disponíveis aos alunos, mesmo que 

não haja conexão com a internet, neste aspecto torna-o acessível.  Todavia, não são 

construídos com base nos princípios básicos de acessibilidade, os vídeos não 

disponibilizam legenda, não há botões de acessibilidade visíveis na plataforma e 

assim tornam-se inacessíveis para pessoas com baixa audição, ou surdas. 

A proposta remete a realizar atividades práticas utilizando o jornal no contexto 

escolar, conforme documentação do MOOC. O fechamento da primeira etapa do 

curso terá uma atividade compartilhamento no tumblr, que foi solicitado (criação) no 
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módulo 1. E também desafia os alunos a contar como foi a experiência como 

“jornalistas” e pesquisar algumas dicas que possam ajudá-los a desenvolver essa 

ideia de produzir um jornal para a Escola. Essas atividades evidenciam os 

pressupostos conectivistas, embora a professora entrevistada manifestasse que a 

proposta do curso é próxima ao conectivismo. A limitação para ser completamente 

conectivista está exclusivamente no tipo de tecnologia (plataforma) escolhida para 

disponibilização do MOOC. 

Em uma análise geral, refletindo em números, o MOOC “Jornal na Sala de 

Aula” teve adesão voluntária de 278 sujeitos que se inscreveram na Primeira Edição, 

que propôs uma duração de 40h total, e desses apenas 9 alunos realizaram o trabalho 

final que dá direito à conclusão e certificação do mesmo. 

 

4.2.1.3 O caso pioneiro - MOOC Tutoria 

 

Quanto ao MOOC Tutoria, foi pensado e desenvolvido a fim de testar a 

plataforma Moodle para esta modalidade. Nesse sentido, a partir da entrevista 

realizada com a administradora do Moodle (entrevistada 2) e com o professor 

responsável pelo conteúdo e pelo planejamento (entrevistado1) e por ter sido aluna 

durante alguns meses do referido curso, percebe-se a potencialidade deste espaço 

para atender grandes grupos de alunos, utilizando os mais diversos recursos. 

O MOOC Tutoria originou-se da primeira experiência de MOOC no Brasil e 

em Portugal denominada MOOC EaD, que será explorada posteriormente. O curso, 

segundo os entrevistados e observação a partir do protocolo, foi desenvolvido com 

pressupostos teóricos alicerçados nas ideias conectivistas de Siemens e Downes. 

Iniciou com mais de 2000 inscrições, todavia o número real de participantes foi de 

1569.  

O curso teve um tempo de duração fixado em 4 de novembro a 16 de 

dezembro de 2013, no entanto encontra-se aberto para que os participantes tenham 

acesso aos materiais e todo o conteúdo disponibilizado até os dias atuais. Há que se 

questionar se esse formato de curso e, por se tratar da oferta na plataforma Moodle, 
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pode ser considerado um MOOC? Em resposta a esse questionamento, Clarck, 2013, 

na taxionomia de MOOCs inicialmente definida em oito tipos, corrobora para o 

entendimento desse formato de curso via Moodle. 

 A escolha desta plataforma, segundo o entrevistado1, se deu para 

investigação da ferramenta, a fim de atender melhor os alunos e testar quais as 

potencialidades na plataforma. Considerando a quantidade grande de alunos 

interagindo no mesmo espaço, a ideia inicial do professor (entrevistado 1) era 

conhecer o potencial do Moodle para grandes turmas de alunos. 

O MOOC Tutoria, que tem caráter pioneiro à medida que utiliza a plataforma 

Moodle, pela primeira vez no formato MOOC com a inserção de diversos recursos 

pedagógicos, visando à participação ativa, com a interação em evidência. Segundo o 

entrevistado 1, a ideia principal deste formato era proporcionar aos alunos 

participantes deste curso atividades inovadoras que proporcionassem interação entre 

todos os envolvidos. Foram propostas atividades síncronas e assíncronas, na 

temática tutoria, dentro da Educação a Distância.  

Os entrevistados 1 e 2 (professor autor do curso e designer) revelaram que a 

estrutura do curso, o design, a ergonomia, a navegabilidade, o tipo de atividade, a 

tecnologia foram pensados para facilitar o processo de aprendizagem de todos. O 

layout abaixo apresenta o resultado do planejamento realizado. 
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Figura 13 – MOOC Tutoria. Fonte: MOOCTUTORIA, 2015. 

 

Esse curso oferecia certificação, foi disponibilizado na plataforma Moodle e 

teve em seu planejamento, segundo o entrevistado 2 - designer educacional, que 

juntamente com o professor pensou e planejou um design para o curso. No 

planejamento, foi programado uma diversidade de recursos para dinamizar a 

aprendizagem. A análise via protocolo possibilitou comparar a entrevista em 

profundidade realizada com o entrevistado 1 e entrevistado 2, que trouxeram um 

apontamento relevante para o entendimento da arquitetura pedagógica desse curso: 

a escolha da tecnologia atrelada à metodologia. 

A estrutura da plataforma escolhida engessa ou possibilita a interação. No 

caso do Moodle, a quantidade de recursos que estavam disponíveis para a criação do 

curso era vasta, todavia vale destacar que a necessidade de credenciamento para 

utilização, bem como espaço em servidor para hospedagem, são limitadores desse 

tipo de plataforma. 

No que diz respeito à tecnologia utilizada, o entrevistado 1 revelou que a 
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escolha da plataforma Moodle ocorreu a fim de testar os recursos no formato MOOC. 

“A ideia era proporcionar maior interação dentro do ambiente virtual e testar se o 

Moodle poderia ser uma boa opção, se tratando de muitos alunos interagindo dentro 

do mesmo curso” (Entrevistado 1). As atividades sempre eram pensadas no sentido 

de experienciar os recursos que poderiam ser explorados nesse contexto. 

 

4.2.1.4 O caso do primeiro MOOC realizado em Língua Portuguesa em parceria 

luso-brasileira - O “MOOC EAD” 

 

A partir de um protocolo de análise (ver apêndice 1), desenvolvido 

coletivamente na disciplina de “SA: Redes, Conectivismo e MOOC”, iniciou-se a 

análise da experiência pioneira em MOOC. Para a análise deste caso em especial, a 

pesquisa de Albuquerque (2013) - dissertação de mestrado apresentada à 

Universidade Aberta de Portugal - foi explorada a fim de aprofundar os conhecimentos 

referentes à experiência do MOOCEaD.  

No que se refere à trajetória desse curso, destaca-se que teve seu início em 

2012, através de um convite postado em um Blog criado especialmente para o 

“MOOCEaD – O primeiro MOOC em Língua Portuguesa”, ainda sem conteúdo, além 

do texto denominado MOOCFESTO17, com a divulgação partindo dos seus 

organizadores, Prof. João Mattar (Brasil) e Prof. Paulo Simões (Portugal), através das 

redes sociais e listas de discussão. O MOOCEaD começou efetivamente no dia quinze 

de outubro do ano de 2012. 

Esse curso não foi vinculado a nenhuma instituição formal, não obstante, 

recebeu o apoio de algumas Instituições de Ensino e Associações Científicas 

reconhecidas e de técnicos voluntários, que trabalharam na parte de divulgação, 

imagem e no auxílio técnico de configuração do blog. O apoio recebido serviu, 

inicialmente, para enriquecer as conexões e para a divulgação. Segundo os 

organizadores, o interesse das pessoas pelo curso estaria mais ligado à atuação de 

ambos na rede.  

                                                           
17 Disponível em: <http://moocEaD.blogspot.com.br/p/mooocfesto.html>. Acesso em: jul. 2015. 
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Após o encerramento das atividades, esse modelo ficou sujeito a algumas 

avaliações, principalmente em uma dissertação de mestrado18 defendida por uma 

brasileira, para a Universidade Aberta de Portugal, que observou, entrevistou e 

documentou tanto as experiências dos alunos, quanto a dos criadores, trazendo 

informações valiosas sobre os resultados dessa experiência, que motivou brasileiros 

para que, logo adiante, em 2013, um dos criadores dessa primeira experiência 

iniciasse o MOOC Tutoria. 

No que tange à tecnologia utilizada para esse MOOC, foi planejado e 

desenvolvido em formato Blog. O blog está hospedado em um servidor gratuito que 

facilitou bastante o processo de criação e disponibilização. Esse tipo de tecnologia já 

possui uma estrutura previamente estabelecida pelo provedor, contudo apresenta 

uma vantagem muito grande frente aos demais casos aqui apresentados, ele continua 

aberto até os dias atuais e não necessita credenciamento, possui livre acesso por 

qualquer usuário que tenha conexão de internet. 

O formato desse curso em blog pode ser classificado, após análise através do 

protocolo (apêndice1), segundo a taxionomia de Clarck (2013), como cMOOC, ou 

seja, MOOC conectivista. Além de ofertar conexões a outras redes, as atividades 

propostas e os materiais disponibilizados foram planejados a fim de conectar os 

sujeitos e também as informações, potencializando a aprendizagem, conforme revela 

o professor entrevistado 1. 

O layout abaixo apresenta de forma simples e traz uma barra de menu que 

facilita a navegação. Os princípios de acessibilidade estão um pouco restritos, pois 

não foram alvo de execução no planejamento e como foi a primeira experiência 

brasileira e portuguesa, ainda estava em caráter piloto, de construção junto à 

realização. Apresenta uma navegação autônoma, que permite qualquer usuário 

utilizar, mesmo sem grandes conhecimentos tecnológicos. Destaca-se a preocupação 

com designer instrucional, que o próprio autor entrevistado 2 revela ter realizado, 

mesmo que o tipo de tecnologia escolhido apresentasse uma estrutura padrão para 

hospedagem dos conteúdos. 

                                                           
18 Disponível em: <https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/2946>. Acesso em: jul. 2015. 
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Figura 14 – MOOC EaD. Fonte: Blog MOOCEaD 

 

Este curso, conf. entrevistado 2, apresenta pressupostos conectivistas, visto 

que estabelece possibilidade de conexões com outras redes. A imagem acima revela 

as redes estabelecidas nesse formato, possibilitando conexões com outros espaços 

digitais, que pude explorar de forma breve, visto que não é intenção deste estudo uma 

exploração densa das conexões que o formato permite. O MOOCEAD apresenta 

discussões permanentes no fórum, por estar sempre aberto e não necessitar 

credenciais de acesso. As evidências dessas interações encontram-se disponíveis até 

os dias atuais. 

Foi planejado e organizado de forma que todas as informações e atividades 

pudessem ser acessadas de forma facilitada e em um único espaço, pensando em 

princípios de designer instrucional, tais como navegabilidade e ergonomia. Todavia, a 
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acessibilidade não foi fator de requisito no planejamento deste material, conforme 

revela o entrevistado 2. 

Albuquerque (2013), na análise que realizou acerca deste MOOC, que 

resultou na dissertação de mestrado apresentada a universidade aberta de Portugal, 

revela que a base teórica deste formato é o conectivismo. Aponta que o MOOC 

idealizado por dois professores, sendo um brasileiro e outro português, priorizou 

possibilitar um caminho de aprendizagem personalizado, unindo pessoas do Brasil e 

de Portugal a fim de discutir Educação a Distância – temática central deste MOOC. 

Considerando as análises do protocolo e também da navegação documental, 

no que se refere à metodologia utilizada, o curso foi planejado e estruturado para que 

o aluno conseguisse navegar e buscar o conhecimento sem ajuda de professor ou 

tutor, em um formato que pode ser denominado conectivista, e também por esta 

característica, não há como precisar o número total de participantes. Como foi 

disponibilizado em blog, sem necessidade de credenciamento, o controle de acesso 

é inexistente, os autores não têm como precisar quantos alunos participaram ou ainda 

participam desse curso. 

O MOOC permanece aberto, no que tange aos conteúdos, já a interação nos 

fóruns, que ainda estão disponíveis, fica reduzida, a medida que o prazo oficial da 

oferta fora findado. O formato blog deixa o material disponível a qualquer usuário que 

tenha conexão com a internet, evidenciando o caráter aberto que o MOOC possui. A 

multiplicidade de mídias sociais: twitter, facebook, hangout, dentro do próprio blog, 

foram todas pensadas, planejadas, conf. relato do entrevistado 2, para que: “tivessem 

sobrevida, não morressem quando o período do curso fosse encerrado”. Apesar de 

ter apresentado um tempo determinado de realização, em que os professores 

vivenciavam interações no MOOC, ele ainda vive, pois o material está disponível, 

aberto e online, para quem deseje acessar. 

 

4.3  CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS 
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A partir da análise do protocolo (apêndice 1), das entrevistas em 

profundidade, realizadas com os profissionais que desenvolveram os MOOC, e 

também análise dos documentos dos cursos (planos de ensino, mapas, plataformas 

e sites), apresenta-se uma tabela-quadro que segue revelando os operadores 

conceituais no viés da Arquitetura Pedagógica pensados para esta pesquisa. 

Buscou-se investigar como se desenvolvem as arquiteturas pedagógicas nos 

cursos massivos, abertos e on-line. Yin (2005) apresenta que uma síntese dos casos 

pesquisados pode ser uma boa técnica analítica para multicasos. Dessa forma, a 

tabela abaixo apresentada é uma forma de sintetizar as características de cada 

MOOC, os casos deste estudo. 

Visando consolidar os principais aspectos da tríade estabelecida para esta 

pesquisa, cujos operadores conceituais são: Metodologia, Tecnologia e Teoria 

(Pressupostos Pedagógicos), os quais nortearam a Arquitetura Pedagógica de cada 

caso aqui explorado. Para tanto, desenvolveu-se uma tabela-quadro, vislumbrando 

explanar a síntese apurada neste estudo. 

A compilação desses dados, com base na triangulação metodológica 

estabelecida para este estudo: as entrevistas realizadas com os autores das 

propostas dos MOOC, análise dos cursos via protocolo (apêndice 1) e análise 

documental dos quatro casos explanados aqui, pode ser observada na tabela-síntese 

que segue:  



72 

 

 Tabela 1 - Síntese dos Operadores Conceituais da Análise 
 Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 

Casos 

Analisados 

nesta 

Pesquisa 

 

Teoria 

(pressupostos 

pedagógicos) 

 

Metodologia 

 

Tecnologia 

 

Jornal na 

Sala de 

Aula 

 

Aproximação ao 

Conectivismo 

 

 

Vídeo-aulas, fórum, 

materiais para leitura e 

proposta de atividade 

externa à plataforma. 

 

Provedor Veduca 

Uso de Fórum e 

Tumblr 

 

A lei de 

diretrizes e 

bases da 

educação 

básica 

 

Construtivista 

Colaborativa 

O curso foi adaptado de 

materiais desenvolvidos 

para o ensino superior. A 

proposta pedagógica 

pensada define um 

caminho a ser percorrido 

pelo aluno, que navega de 

forma horizontal nas abas, 

onde estão disponibilizados 

os conteúdos e as 

atividades no ambiente. 

Plataforma Moodle 

Uso de e-book 

Oferece barra de 

progresso que 

auxilia o aluno no 

entendimento de 

qual parte do todo 

o aluno está. 

Apresenta os 

requisitos de 

acessibilidade. 

 

MOOC 

Tutoria 

 

Pressupostos 

Conectivistas 

 

 

O curso foi planejado para 

proporcionar interação 

entre todos e o professor 

atuava junto aos alunos de 

forma ativa e 

problematizadora. 

 

Plataforma Moodle 

Hangout 

Uso de wiki, fórum, 

vídeos, 

questionários, 

tarefas. 

 

MOOC 

EAD 

 

Pressupostos 

Conectivistas 

 

Planejado para navegação 

autônoma. 

Promove uso de mídias 

sociais para fundamentar a 

rede. 

Apresenta atividades que 

possibilitam interação. 

 

Blog 

Twitter 

Youtube 
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A tabela exposta buscou sintetizar a tríade analisada neste estudo acerca do 

conceito de arquiteturas pedagógicas, respondendo como os cursos MOOC são 

desenvolvidos e planejados à luz do pressuposto pedagógico, da metodologia e da 

tecnologia. 

Fica evidente que não há uma estrutura padrão para os casos aqui 

apresentados. Apesar de, na maioria das plataformas, a estrutura de inserção do 

conteúdo exercer um padrão, ainda existe um caráter de personalização na 

construção do curso. Todavia, os formatos ofertados em blog ou página permitem 

maiores aspectos de criação no que dizem respeito à disponibilização do material. 

Quanto ao acesso, o curso ofertado em formato blog permite aos usuários acesso livre 

a todo o conteúdo disponibilizado. Já os ofertados na plataforma Moodle ou Veduca 

solicitam um credenciamento, o que dificulta o acesso, pois necessitam de um 

cadastramento prévio. 

Os professores e profissionais que planejaram e executaram os quatro casos 

pioneiros demonstraram interesse na temática e também manifestaram satisfação na 

realização do curso. 

O processo de análise dos dados buscou percorrer um caminho que pudesse 

sustentar o estudo multicasos, a fim de buscar responder ao objetivo geral deste 

estudo, analisar as estruturas planejadas à luz da arquitetura pedagógica dentro das 

propostas MOOC. 

As entrevistas desenvolvidas com os profissionais que planejaram essas 

quatro experiências, foram peças-chave para o entendimento do problema apontado. 

A visita presencial a Universidade A, em São Paulo, possibilitou um dimensionamento 

da arquitetura necessária para o desenvolvimento do curso. O protocolo de análise foi 

um instrumento auxiliar valioso na análise dos casos, visto que funcionou como uma 

espécie de checklist para observar e analisar os quatro cursos, garantindo que os 

aspectos metodológicos, tecnológicos e pedagógicos estivessem contemplados na 

análise à luz da tríade estabelecida através do conceito de arquitetura pedagógica. 



74 

 

 O movimento do pesquisador, na busca dos dados é desafiador, mas bastante 

gratificante. Na rede ou presencial o esforço para chegar as informações foi decisivo 

para a realização deste estudo.  
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RETORNO AOS PARTICIPANTES DA PESQUISA E 

CUIDADOS ÉTICOS 

 

  

A devolução aos participantes desta pesquisa ocorrerá através de 

participação e apresentação em eventos nacionais e internacionais de cunho 

científico. A publicação desta dissertação no Repositório Institucional também será 

uma maneira de oportunizar acesso a este trabalho. Apresentar-se-á parte desta 

pesquisa no Salão Científico da UFRGS, através de uma mesa redonda na temática 

deste estudo.  

No que se refere aos cuidados éticos, foram coletadas autorizações e TCLE 

de todos os participantes e preservados seus dados, bem como o anonimato. Os 

dados foram cuidadosamente utilizados na interpretação deste estudo a fim de 

colaborar para crescimento acadêmico deste campo de pesquisa, ainda com muita 

necessidade de investigação. Os termos de autorização para coleta dos dados, os 

TCLE e também as documentações fornecidas pelos autores (planejamento dos 

cursos) ficarão armazenados no Moodle Institucional da UFGRS, na disciplina de 

Orientação de Teses e Dissertações da Prof. Dra. Marie Jane Carvalho. 
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CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

 

 

 

6.1 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa revelou fatores essenciais na construção de um MOOC. O 

protocolo de análise servirá para futuros profissionais utilizarem na construção de um 

curso neste formato. Apesar de ter tido uma queda de aceitação e popularização no 

ano de 2014, o interesse pelos MOOCs alavancou um novo avanço neste ano, em 

especial no Brasil. As plataformas mais comuns na oferta deste modelo não deixaram 

de investir e o cenário está favorecedor para disseminação ainda maior dos MOOCS. 

A ideia é expandir o conhecimento aos que a ele não tiverem acesso por condições 

financeiras ou até mesmo distância geográfica. 

Tendo em vista o objetivo geral desta pesquisa, que está centrado em analisar 

as estruturas planejadas e desenvolvidas nas propostas MOOC à luz do conceito de 

arquitetura pedagógica, revela-se que os cursos neste formato não são padronizados 

no que tange à metodologia, tecnologia e proposta pedagógica. A tríade que compõe 

o conceito de arquitetura pedagógica aparece de quatro formas diferentes. Apesar de 

duas das experiências utilizarem a mesma plataforma para hospedagem, a tecnologia 

se reverbera de um modelo único em cada um dos casos explorados neste estudo. 

As características de cada instituição são impressas na estrutura que é ofertada aos 

usuários.  

Os pressupostos pedagógicos que nortearam as experiências aqui analisadas 

não são uniformes, cada MOOC possui suas características próprias. Os 

MOOCTUTORIA e MOOC EAD, apesar de terem sido planejados e desenvolvidos 

pelo mesmo professor, demonstraram características extremamente diferentes, a 

começar pela tecnologia utilizada e recursos pedagógicos escolhidos para cada 
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formato. Um dos pioneiros no Brasil, MOOC EAD, oferecido em Língua Portuguesa, 

apresenta pressupostos conectivistas tanto em sua construção quanto no resultado 

apresentado, de forma totalmente aberta, aos que a ele fizerem acesso. Foi 

desenvolvido em formato blog, o que permite interação entre os sujeitos até hoje. A 

isenção de credenciamento para acesso ao material dá característica de acesso livre 

a todo o conteúdo e desta forma trata-se de um REA. 

Já o caso do MOOC Tutoria, também o primeiro a discutir esta temática e 

utilizar tantos recursos e atividades desenvolvidos na plataforma Moodle, necessita 

de credenciamento, dessa forma o acesso fica mais restrito. No que se refere à 

metodologia utilizada, o curso apresentou participação docente de forma expressiva 

e interação dos alunos com professor e com os demais colegas, fato que fica 

evidenciado na fala do entrevistado. Trata-se de uma experiência inovadora, à medida 

que o Moodle – tecnologia escolhida para oferecer o curso – é bastante difundido e 

utilizado na Educação a Distância formal. 

Quanto à análise do caso, MOOC A lei de diretrizes e bases na educação, 

contribuiu para este estudo à medida que utilizou layout, tecnologia e estrutura 

pedagógica planejada para acessibilidade, no intuito de oferecer o conhecimento a 

todos. Nesse formato, o curso não apresenta tantos atrativos visuais, tampouco 

midiáticos, o próprio uso de áudios e vídeos foi suprimido em função da acessibilidade. 

Ao concluir este estudo, ficam muitos questionamentos. Em especial no que 

se refere à arquitetura pedagógica de um curso, e neste sentido a indagação segue 

para pensarmos se um curso composto de uma tríade substancial, inovadora 

potencializa ainda mais a aprendizagem. Outra questão é o que sustenta a 

permanência deste aluno no MOOC, visto que se observa neste estudo um índice 

baixo de alunos concluintes e essa constatação resultaria em uma outra pesquisa com 

sede de investigação. 

Faz-se necessária uma profunda investigação na busca de pesquisar as 

classificações dos MOOC, adensando o estudo inicial de Donald Clarck, considerando 
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a aprendizagem do sujeito neste processo. Um estudo comparativo pode ser um 

desafio a ser conquistado em pesquisas posteriores. 

O MOOC tende a ser uma possibilidade inovadora para a educação superior 

brasileira. Mas, para tanto, precisa-se ainda percorrer um caminho que, a passos 

largos, já está sendo desbravado. A pesquisa acerca do desenvolvimento da 

aprendizagem neste modelo de curso é pujante. Este estudo procurou dar conta do 

planejamento, da estrutura no que tange à Arquitetura pedagógica, todavia o contexto 

da aprendizagem precisa ser explorado. Sabe-se de investigações específicas nesta 

temática, no Brasil, mas é necessário avançar profundamente e ainda são escassas, 

considerando a velocidade de penetração deste modelo no país.  

Conclui-se, ainda, que o MOOC é uma valiosa ferramenta pedagógica no 

contexto da acessibilidade. Um dos casos apresentados nesta dissertação evidenciou 

em seu planejamento a preocupação e cuidado na preparação, visando tornar o 

modelo totalmente acessível e desta forma cumprir o objetivo do MOOC: oportunizar 

acesso aos conteúdos para todos. 

 

6.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após realizar este mergulho no universo das experiências pioneiras em 

MOOC no Brasil, o pensamento suscita muitas ideias. É preciso frear a imaginação, 

tendo em vista a imensidade de possibilidades que o MOOC pode proporcionar, 

especialmente no campo da Educação Superior. 

Considerando que a pesquisa seguiu no viés da descoberta, investigando 

como se desenvolvem as arquiteturas pedagógicas nos MOOC, e por se tratar de 

conhecer de forma mais profunda a estrutura desse formato, o processo de 

construção e no que as ações planejadas resultam, cabe pensar e, pretensamente, 

propor um MOOC para formação de professores, especificamente no viés da 

apropriação tecnológica. Tal proposta advém da análise de dois casos aqui 

explorados, onde as propostas seguiam para formação de professores, todavia, a falta 
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de tempo e também apropriação tecnológica foram desafios para a conclusão do 

curso nesse formato – autônomo, livre, sem mediação docente. 

Portanto, tendo em vista que este estudo versa sobre um tema relativamente 

novo, em especial no Brasil, pode-se dizer que é apenas um começo. O tema MOOC 

necessita de pesquisa científica em que esse conceito possa ser aprofundado e 

testado em vários aspectos no que tange à arquitetura de um curso. 

No que se refere ao conceito de arquitetura pedagógica revisitado neste 

estudo, destaco a necessidade de aprimorar este entendimento no viés da 

aprendizagem em rede, através do formato MOOC. A tríade proposta nesta pesquisa, 

teoria pedagógica, tecnologia e metodologia para conhecer a estrutura de um MOOC, 

foi explorada nos quatro cursos. 

Os MOOC pretensamente não substituirão o ensino presencial, sequer a 

Educação a Distância, todavia serão mais um elemento fundamental para 

proporcionar acesso ao conhecimento e considero também uma valiosa ferramenta 

de interação. Destaco ainda o potencial que este formato apresenta, visto que é 

desenvolvido na rede e por si só as conexões movimentam. Se pensarmos nesta ótica, 

o MOOC será uma forte ferramenta potencializadora da formação docente, haja vista 

a falta de tempo desses profissionais em meio à contemporaneidade. Porém, muitos 

formatos ainda engessam a participação dos usuários no que diz respeito à restrição 

de tempo, exigem que o curso siga um cronograma com início e fim determinados 

anteriormente. 

Considera-se que o formato MOOC apresenta muitas possibilidades para a 

Educação Superior, dentre elas destaca-se o uso para atender a modalidade 

semipresencial, os programas de nivelamento acadêmico, propostas de ensino 

híbrido, formação continuada de professores, educação coorporativa. Mas, para cada 

uma dessas, há um tipo a ser construído, tendo em vista as classificações 

apresentadas neste estudo. 

O MOOC certamente não veio para substituir os cursos a distância da 

educação formal, até mesmo porque a legislação brasileira não permite tal ousadia. 
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No entanto, deve ser mais bem aproveitado dentro das instituições de ensino visando 

oportunizar conhecimento a todos de forma livre, gratuita, qualificada e com facilidade 

de acesso. 

Enquanto professora, pesquisadora e autora desta dissertação, sinto-me 

muito satisfeita pelo desafio atravessado. No início deste caminho, o universo era 

distante, causava medo, incertezas, insegurança. Com o passar do tempo, o terreno 

foi sendo conhecido, quadrante a quadrante, e, como o trabalho de um arqueólogo, a 

pesquisa ia sendo consolidada. A confiança e apropriação teórica foram sendo 

absorvidas e, como um trabalho artesanal, cuidadosamente os conceitos foram sendo 

aprimorados e consolidados para este recorte. 

Para finalizar, cabe ressaltar que a temática explorada neste estudo é nova 

no campo da pesquisa acadêmica. Após uma busca nos bancos de teses e 

dissertações, no Brasil, até o final de 2014, não foi encontrada nenhuma pesquisa em 

nível de pós-graduação publicada na temática aqui apresentada. Dessa forma, este 

estudo apresenta um caráter de ineditismo e, portanto, ainda necessita de 

investigação acadêmica profunda. Trata-se de um universo a ser explorado. Esta 

pesquisa pioneira na temática e no Brasil certamente será o disparador de muitas 

outras análises científicas voltadas aos Cursos Massivos Abertos e On-line. Ficam, 

depois deste recorte de estudo, dois questionamentos que talvez possam ser 

respondidos com pesquisas futuras: os MOOC podem cumprir o papel social da 

academia no sentido de oportunizar conhecimento a todos de forma livre, aberta, 

gratuita e com qualidade? Seria o MOOC uma possibilidade de personalização da 

aprendizagem no ensino superior? 
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APÊNDICE 1: PROTOCOLO DA ANÁLISE 

 

Para acessar o protocolo na íntegra, utilize o endereço: http://goo.gl/EKlTTh 
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APÊNDICE 2: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

ATIVIDADE: Pesquisa de dados através de entrevista em profundidade, análise 
documental e grupo focal.  

COORDENAÇÃO: Professora orientadora Dra. Marie Jane Soares Carvalho e 
mestranda Paula Fogaça Marques, ambas do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

 

1. NATUREZA DA ATIVIDADE: Esta é uma atividade que faz parte da 
pesquisa de mestrado em Educação, da mestranda Paula Fogaça Marques.  

2. PARTICIPANTES DA ATIVIDADE: Todos os membros das equipes 
criadoras das cinco experiências de MOOCS envolvidas neste estudo.  

3. ENVOLVIMENTO NA ATIVIDADE: Os membros das equipes de 
criação dos MOOCS não serão, individualmente, pesquisados. A pesquisa 
analisará as arquiteturas pedagógicas destes cursos, buscando identificar 
como foram planejados e executados.  

4. PUBLICIZAÇÃO: Os dados coletados junto às equipes e analisados 
pela mestranda Paula Fogaça Marques, sob a orientação da Prof. Dr. Marie 
Jane Soares Carvalho, serão publicados como resultados da dissertação de 
mestrado e na forma de artigos científicos. Nenhuma informação que possa 
identificar os membros será publicada, tampouco dados pessoais.  

5. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações coletadas na 
pesquisa são reservadas para os propósitos desta pesquisa de dissertação de 
mestrado. Os dados que interessam a essa pesquisa são: informações acerca 
do planejamento dos MOOC, dados acadêmicos, no que tange à quantidade 
de alunos e professores envolvidos, tipos de materiais utilizados, plataforma de 
ensino, não interessando aspectos particulares ou pessoais. 

 

Na condição de membro da equipe que planejou e/ou executou o MOOC :<nome do 
curso>, solicitamos o seu consentimento de forma livre e esclarecida para 
pesquisarmos o curso.  
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ANEXO 1: I FÓRUM EAD NA UFRGS – TEMA MOOC 
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ANEXO 2: TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DOS DADOS DOS CURSOS – 

MOOC 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ONDE A COLETA SERÁ REALIZADA 

 

  

Autorizo que a pesquisadora Paula Fogaça Marques, responsável projeto de pesquisa 

a ser submetido ao Comitê de Ética da UFRGS e intitulado “Massive Open On-line 

Course (MOOCS): uma análise de experiências pioneiras”, utilize o espaço virtual da 

___________________________________________________________________

_______________ com o objetivo de coletar os dados necessários para a referida 

pesquisa. Esta pesquisa é orientada pela Prof. Dra. Marie Jane Carvalho Soares. 

 

Data: _____/_____/______ 

 

Ass.:________________________________________________  

 

 

________________________________________ 

(nome, CPF e assinatura do responsável pela Instituição, 

(Cargo que exerce e Carimbo do responsável pela Instituição) 

 


